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Notulen ledenvergadering KVZ d.d. 7 november 2018 
 

 
1. Opening / vaststelling agenda 

Henk Jan opent de vergadering om 20.00 uur. Hij heet iedereen van harte welkom 
en vindt het fijn dat, ondanks de voetbal, zoveel mensen aanwezig zijn. 
De agenda blijft zoals is vastgesteld. 

 
2.  Ingekomen stukken / mededelingen 
 Ingekomen stukken. 

Afmeldingen zijn binnengekomen van: Wim Hoevers, Jos Erps, Henry Wichers, 
Gehra Leussink, Gerjan Hesselink, Myrna, Sanne, Sander, Maarten, Guy, Danitsja, 
Bente, Merwin, Sjoerd, Bas, Bernjo en Harriet Hesselink, Karine van Houwelingen, 
Bertus Milius, Ellen Leijenaar, John en Claudia G., Marijke Bossenroek, Cecil en 
André Jeanmaire, Arnoud Vaanholt, Jeanette ter Horst en Paul Dikken. 

 
Mededelingen 
Henk Jan is 2 weken geleden met Peter Meerdink bij onze hoofdsponsor GMB op 
bezoek geweest. Tijdens het gesprek gaf GMB met sponsoring te zijn gestopt, 
behalve voor KVZ. Men wil, onder dezelfde condities, nog 3 jaar doorgaan. Met de 
kanttekening, dat vinden wij een andere hoofdsponsor, GMB stopt. 
- van de 2 vertrouwenspersonen is Hannah de Jong gestopt. Koen ter Horst gaat 
nog door. Hannie van Loo is bereid de taak van Hannah over te nemen. 
- Margriet Nijstad is vanavond afwezig. 
- het contract met de fa. Houx is opengebroken en verlengd (in samenwerking 
met Minuzu) met 6 jaar. 
- zoals jullie in de krant hebben kunnen lezen is door de gemeente voor de 
herstructurering sportvelden drie miljoen euro uitgetrokken. Ondertussen zijn er 
nieuwe verkiezingen geweest. De nieuwe wethouder kwam tot de ontdekking dat 
AZC en Warnsveldse boys reeds nieuwe velden hadden gekregen. Dit had 
absoluut niet mogen gebeuren. Het plan wat er lag moet doorgang vinden. De 
wethouder neemt een halfjaar de tijd om te kijken of het plan in 2020 alsnog 
gerealiseerd kan worden 
 
Paul deelt mede dat het biercontract aan vervanging toe was. Er zijn verscheidene 
gesprekken geweest. Uiteindelijk is besloten met Heineken een nieuw contract af 
te sluiten. Het is een contract met meerdere mogelijkheden, o.a. vier speciaal 
biertjes. Voor de frisdrank is met Vrumona een mooi contract afgesloten. We 
krijgen een nieuwe driedeurs energie zuinige koelkast. We proberen voor de 
nieuwjaarsreceptie alles in bedrijf te hebben. 

 
3. Notulen vorige vergadering 

Mirjam Gerritsen – blz. 1 punt 3a – klopt het dat er goed nieuws is over Henry 
Bossenbroek? Ja klopt, het gaat weer de goede kant op met zijn gezondheid. 
 
De notulen worden hierbij vastgesteld. 

 
4. Jaarcijfers 

Dennis neemt het woord. Het ledenaantal laat zien dat er een toename is van niet 
spelende leden. Toch zijn we l vanaf 2014 een club van 500 leden.  

 
Dennis haalt enkele punten uit de jaarcijfers aan. 
- De cijfers van de Bixo wijken af. Dit heeft te maken met het nieuwe contract dat 
is afgesloten. Zij zijn meer gaan betalen en omdat wij in de winter geen gebuik 
maken van de accommodatie verzorgen (en betalen) zij zelf de 
schoonmaakkosten. 

 Eef Hartman vraagt wat de huidige huurprijs is. Dennis zoekt het op. 
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- zaalkorfbal zit in de Vrienden van KVZ. 
- acties wijkt af door de enorme verkoop van loten voor de grote clubactie en de 
actie met de verkoop van Hoodies. 
 
Kostenkant 
- OZB wijkt wat af, dit jaar hadden we iets meer verbruikseenheden. 
- Reiskosten is een bijzonder post. Dennis kan niet aangeven waarom deze zo 
laag is. Er is gewoon mindeer gedeclareerd. 
- Technische zaken en beleid, kosten zijn laag. De trainer van het tweede was 
begroot, maar niet uitgegeven. Eddy deed het uit liefde voor de club en een 
hotelbon, Debby voor een kleine vergoeding. Weinig reiskosten van de 
selectiespelers. 
- bedragen voor de commissies zijn lager, sommige commissies hebben hun 
budget niet opgemaakt of hebben het inventief opgelost. 
- communicatie website – in mei zijn we begonnen met de AVG (wettelijk vereist). 
Tegen een kleine vergoeding is dit gedaan door Kees van der Veer.  
- uitgaven kampioenschappen zijn redelijk laag, de taart wordt vaker zelf 
gebakken. 
- Overige reservering is nav het reserveren in 2016/2017 voor het bekostigen van 
het schuttersveldje (toen was begroting 2017/2018 al opgesteld, vandaar niet in 
begroting) 

 
 Balans 

- Voor het geval zich een crisis aandient en de banken omvallen heeft  Dennis het 
spaargeld verspreid over de Rabo en ABM AMRO bank. Op deze manier vallen alle 
gelden van KVZ onder het garantiestelsel (kortom het geld is verzekerd). 

 
Passiva 
- De bestemmingsreserve voor de Vrienden van KVZ is licht gestegen. Het geld 
van de Vrienden wordt uitgegeven aan kleding trainers, jeugd e.d.. 
- Voor groot onderhoud aan het pand wordt € 5000,- per jaar opgenomen. Dit 
jaar is de boiler vervangen, met als gevolg een daling van de voorziening. 

  
Dennis wil de vergadering voorstellen het resultaat ad € 13.019,- toe te voegen 
aan de algemene reserve. Akkoord. 

 
Henk Jan neemt het woord en geeft aan dat wij gezonde vereniging hebben met 
veel geld op de bank. Misschien moeten we hier iets mee doen. Het bestuur wil 
voorstellen dat de leden nadenken wat ze zouden willen doen met het geld. Dit 
voorstel onderbouwen en voor 1 januari 2019 bij het bestuur indienen. Je zou 
kunnen denken in stenen of aan het hok van de Vutters, iets voor de jeugd. Eef 
Hartman vraagt of we als uitgangspunt kunnen kiezen voor uitbouwen. De waarde 
hiervan is langer dan technische zaken. Jeroen ter Horst vraagt of het bestuur er 
van uit gaat dat er geen hal komt. Henk Jan zegt dat we de optie van een hal 
openhouden. Het voorstel kan ook voorbereidend zijn.  

 
Eef Hartman heeft nog een vraag, hij ziet op de balans een kassaldo voor de 
klaverjascommissie staan van € 244,-. Dennis antwoordt dat het geen potje is 
maar dat ze het zelf betalen uit de toegang. Kees Dapperens zegt dat de 
klaverjascommissie een eigen winst en verliesrekening heeft. Eef is van mening 
dat, als het een eigen kas is, deze niet op de balans hoort. Dennis geeft aan dat 
deze er altijd op heeft gestaan en dat het geen probleem is om deze eraf te halen. 
Mirjam Gerritsen wil weten of de beach op ons overzicht hoort. Nee. De beach is 
een eigen stichting, ze zitten alleen bij ons op het terrein. 
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Dennis heeft controle van de kascommissie, bestaand uit Robert Luijkman en Jose 
Scholten, gehad. Zij waren tevreden. Robert Luijkman stopt als lid van de 
kascommissie, Eddy Douma neemt zijn plaats in. 

 
5.  Vrijwilligersbeleid 

Henk Jan neemt het woord. Een aantal weken geleden heeft hij met Hans van Bel, 
namens alle veldsportverenigingen, een gesprek gehad met de krant. Het 
belangrijkste punt en probleem voor alle verenigingen is het krijgen van 
vrijwilligers. Het bestuur heeft er ook al regelmatig over gesproken, maar komt 
hier niet uit. Zoals bijv. een coach voor het 3de. We worden steeds meer 
gebruikers dan vrijwilligers. Het heeft wel gevolgen, bijv. de schoonmaak. Als de 
vrijwilligers niet komen moet het uitbesteed worden, met alle financiële gevolgen 
van dien. Hoe moeten we dit oplossen? Bij FC Zutphen zijn mensen opgestaan die 
het proberen te regelen. Bij KVZ is dit niet het geval. Hannie van Loo vindt dat je 
met de opzet van KTZ, mensen wegtrekt als trainer. Henk Jan antwoord dat ze 
misschien wel geen trainen meer willen geven. Eddy Douma reageert dat mensen 
gevraagd zijn coördinator te worden, een trainer verloren maar wel een goede 
coördinator erbij. Men wil ook wel eens naar hun eigen kinderen kijken. John 
vraagt of het niet te regelen is dat, als ouders of lid iets voor de vereniging doen, 
de contributie lager is dan voor degene die niets doet? Bij de tennisvereniging kun 
je de vrijwilligerstaken afkopen antwoord Henk Jan. Van alles bedenken is niet 
moeilijk, maar je hebt weer mensen nodig om het te regelen. Eef stelt dat het 
leuk is, als je een beetje kunt korfballen, een laag ploegje te begeleiden/coachen. 
Zijn schoonzoon wil dat wel bij de ploeg van zijn zoontje, maar dat mag alleen bij 
uitwedstrijden. De jeugd kan dan niet mee want moet vaak zelf spelen. Marit zegt 
dat het klopt, bij de F en de E gaan genoeg ouders mee, maar het is wel de 
bedoeling dat je ze korfballen bijbrengt. Graag laten weten als er ideeën om het 
probleem op te lossen. 

 
6. Korfbal Technische Zaken 

Rimme neemt het woord en legt de structuur van de KTZ uit. Samen met Marije, 
beiden met verschillenden functies vanuit het bestuur, zijn zij regelmatig bij de 
vergaderingen aanwezig. Jos Boer en Gert Sterk zijn gestopt met hun taken voor 
de KTZ. Men wil graag nog een lid voor in de plaats. Eddy Douma heeft de 
selectiezaken in zijn portefeuille, maar wil deze aan iemand anders overdragen. 
Hij blijft wel voorzitter van de KTZ. Erwin Ligt geeft specifieke trainingen, bijv. op 
schotkracht.  
 
Marije neemt het woord over van Rimme. Zij geeft een korte terugblik op de 1ste 
helft van het veldseizoen. Het seizoen kende een moeizame start, het was veel 
werk om alles rond te krijgen. Met hulp van ouders is het gelukt. Alle handen zijn 
welkom. Voor in de zaal zoekt zij nog een coach voor de F3. Gelukkig zijn er ook 
vele zaken die goed gaan. 
- a.s. zondag starten we met de KT2 cursus. Zowel jongere als oudere mensen 
nemen hier aan deel. Een aantal ploegen wordt ingezet om te trainen tijdens de 
cursus. De cursus wordt gegeven op 4 zondagen, niet achter elkaar. 
- er is geschoven met de trainingstijden en alle trainingen kunnen nu gegeven 
worden in de Hanzehal. De uren in de Kei worden benut voor power training. 
- Henk Schimmel heeft een boekje voor de trainers gemaakt met daarin 
oefeningen voor de basis training. In het boekje staan tevens handvatten voor 
trainers. 
- in januari organiseren we voor alle ouders een avond met uitleg van de 
spelregels en daaraan gekoppeld vertellen we meer over de algehele structuur 
van de vereniging. 
- na het zaakseizoen wordt een grote cliniq georganiseerd, dit keer alleen voor 
leden van KVZ. 



	 4	

- in januari 2018 hebben we oefenwedstrijden voor Oranje onder 17 in de 
Hanzehal gehad. We zijn weer benaderd en op 14 januari 2019 spelen ze weer in 
de Hanzehal. 

 
Rimme geeft aan dat de evaluatie met de spelers van de selectie en de trainers 
van 1 en 2 gepland zijn. Bij het 1ste team is een stijgende lijn zichtbaar. Hopelijk 
zet deze stijgende lijn zich in de zaal voort. Het 2de team staat bovenaan. Bij de 
1ste oefenwedstrijd in de zaal hebben beide teams gewonnen. 
- we hebben echt een trainer en coach nodig voor het 3de. Voor de 
donderdagavond zoeken we voor het 5de nog een trainer. 
- ieder spelend lid moet bij Korfbalmasters zijn spelregelbewijs halen. Tot nu toe 
hebben 61 mensen het bewijs gehaald. 
- hij bedankt Gerard Derks voor al het werk wat hij heeft gedaan tijdens de 
zaalcompetitie.  
- Kees Dapperens zag dat bij een wedstrijd van de C een ouder stonden te 
coachen, het was echter meer begeleidend. Misschien met een beetje 
korfbaltechnische begeleiding dat ze wat beter weten waar het over gaat. Heeft 
Henk Schimmel al eens wat handvatten gegeven? Henk zijn taak is dat de trainers 
beter worden. Herman Hulsman is een oud korfballer en hij is erg enthousiast en 
springt ook bij op trainingsavonden. 

 
7. Rondvraag / W.V.T.T.K. 

Han Hartman, Eef Hartman, John Berendsen en Jeroen ter Horst hebben een 
vraag voor de rondvraag. 

  
Han Hartman is elke woensdag aan het schoffelen en ergert zich aan de ingang 
van het veld. Henk Jan zegt dat het is besproken en de fa. Klooken gaat het op 
zeer korte termijn herstellen. 
 
Eef Hartman vindt het niveau van KVZ niet echt hoopgevend. Kunnen we 
misschien geld vrijmaken voor het aantrekken van spelers? Henk Jan vindt dat 
een idee voor de besteding van het geld en dat is niet de bedoeling. Sponsoren 
zijn geen gegarandeerde inkomsten. Marije vindt het, gezien de klasse waarin we 
spelen, een lastige afweging. Vaak blijkt dat mensen van buitenaf dan geen 
structurele oplossing bieden. 
- er zijn positieve kosten op de jaarrekening omdat de beste spelers er niet meer 
zijn, dus geen reiskosten meer. Henk Jan zegt dat we dat mee zullen nemen. 
- heeft het leden bestand doorgerekend naar volwassenen en oudere jeugd. De 
oudere jeugd heeft niets bij KVZ. Marije geeft aan dat we daar in het bestuur al 
over gesproken hebben, we moeten voor hen iets regelen, maar wat? Henk Jan 
zegt dat het bestuur dit punt mee zal nemen. 
 
John Berendsen wil weten wanneer er een goede beschrijving van de bediening 
van het scorebord komt. Dat klopt, moet ook voor veld 2 en 3. Het heeft onze 
aandacht. 
 
Jeroen ter Horst – bij de laatste wedstrijd van het veldseizoen speelde een 
jeugdploeg na de wedstrijd van het 1ste. Tijdens jeugdwedstrijden mag geen 
alcohol geschonken worden. Moet dit beleid niet worden herzien? Kun je niet een 
tijdstip instellen, zodat je niet meer afhankelijk bent van jeugdwedstrijden? Ons 
beleid is geen alcohol tijdens jeugdwedstrijden. We hebben ons geconformeerd 
aan de regels van NOC*NSF. Samen met FC Zutphen hebben we dit ondertekend. 
Dit tijdstip was de oplossing voor een probleem wat er op dat moment was. Wil je 
geloofwaardig overkomen, dan moet je je aan de regels houden. 
 
Eef Hartman vraagt zich af of mensen weten dat een kledingcontainer naast het 
clubgebouw staat. Bij lediging van deze container ontvangt KVZ een vergoeding. 
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8. Afsluiting 
 Voordat Henk Jan de vergadering afsluit heeft hij nog een paar puntjes: 
 - op 23 november organiseren wij een wijnproeverij voor de Vrienden van KVZ. 

- de 1ste thuiswedstrijd van de selectie op 24 november belooft weer een groot 
spektakel te worden. 
- op 1 januari is de nieuwjaarsreceptie, tijden worden nog bekend gemaakt. 
- we zijn druk aan het bouwen aan de toekomst van KVZ. KTZ is druk met de 
ontwikkeling van de jeugd en bijbehorende trainers en coaches. Het bouwen gaat 
met pieken en dalen en we hopen dat u de selectie positief blijft steunen. 
- ook is het tijd te bouwen aan onze accommodatie. Die is bijna 15 jaar oud en 
ook hier moeten we kijken of alles nog functioneert zoals het hoort.  
- uit de vergadering blijkt wel dat veel van de vrijwilligers wordt gevraagd. Wij 
hebben u nodig om van ons KVZ een bloeiende vereniging te maken. 
 
Als laatste punt vraagt Henk Jan of men zich realiseert dat de bestuursleden ook 
kinderen hebben spelen in diverse ploegen van KVZ. Naast hun 
bestuurslidmaatschap geven zij vaak nog trainen of coachen een ploeg. Dit doen 
zij als ouder, niet als bestuurslid. Behandel hen dan ook als ouder en niet als 
bestuurslid. Laat bestuursleden ook gewoon ouder zijn en genieten van hun kind.  
 
Na dit gezegd te hebben sluit Henk Jan de vergadering om 21.15 uur. 
 
Nagekomen bericht van Dinant van Loo – morgen komt in de krant dat de 
wandelvereniging stopt met het organiseren van de avondvierdaagse. KVZ zal 
samen met andere verenigingen de organisatie voor 2019 op zich nemen. Het 
startpunt is bij KVZ. 

 
 
 
  


