
 

 

Van de Bestuurstafel 
 
Op maandag 26 september heeft het bestuur haar maandelijkse overleg gevoerd. Op de 
agenda stonden een aantal onderwerpen waarover knopen moesten worden doorgehakt.  
 
Jaarplan	2016-2017	

De	begroting	is	in	juni	goedgekeurd	door	de	leden.	Daaropvolgend	hebben	we	als	bestuur	besloten	te	gaan	starten	
met	een	jaarplan	waarin	alle	acties	worden	beschreven	die	niet	regulier	zijn.	Normaal	gesproken	schrijf	je	eerst	een	
jaarplan	en	maak	je	op	basis	daarvan	een	begroting.	Omdat	deze	volgorde	dit	jaar	niet	meer	past	kiezen	we	ervoor	om	
het	eenmalig	anders	aan	te	pakken.	In	opdracht	van	het	bestuur	heeft	de	bestuurssecretaris	een	concept	jaarplan	
geschreven	die	vervolgens	door	de	verschillende	commissies	die	KVZ	rijk	is,	moet	worden	gevuld.	Omdat	we	ons	
realiseren	dat	het	maken	van	een	jaarplan	een	nieuw	fenomeen	is,	nodigen	we	hierbij	de	voorzitters	of	coördinatoren	
van	alle	commissies	uit	om	dit	op	12	oktober	om	20.00	uur	in	de	kantine	met	elkaar	te	bespreken.	Tijdens	deze	avond	
zal	vanuit	het	bestuur	uitgebreid	uitleg	worden	gegeven	over	de	wat,	hoe	en	wanneer	vraag.	Ter	voorbereiding	hierop	
vragen	we	de	voorzitters/coördinatoren	van	alle	commissies	om	een	mail	naar	bestuurssecretaris@kvz2000.nl	te	
sturen	met	daarin	vermeld	alle	leden	die	jouw	commissie	rijk	is	en	of	en	wie	er	komt	op	12	oktober.	Als	antwoord	
ontvang	je	het	concept	jaarplan	die	je	kunt	verspreiden	binnen	jouw	commissie.	Het	is	aan	te	raden	om	deze	voor	12	
oktober	gelezen	te	hebben	en	-waar	mogelijk-	er	met	jouw	commissie	over	te	hebben.	Samenvattend:	op	12	oktober	
om	20.00	uur	willen	we	als	bestuur	met	alle	voorzitters	of	coördinatoren	overleggen	over	het	jaarplan	2016-2017.	Kun	
je	niet,	stuur	dan	een	afvaardiging	namens	jouw	commissie.	Stuur	een	mail	met	de	hierboven	genoemde	gegevens	
naar	bestuurssecretaris@kvz2000.nl	en	jij	ontvangt	ter	voorbereiding	op	12	oktober	het	jaarplan!		

	

Verklaring	Omtrent	Gedrag	(VOG)	

We	hebben	de	notitie	Verklaring	Omtrent	Gedrag	besproken.	In	Nederland	doen	ruim	twee	miljoen	mensen	
vrijwilligerswerk	met	kinderen.	Op	de	eerste	plaats	zijn	wij	als	vereniging	zelf	verantwoordelijk	voor	een	veilig	klimaat,	
maar	de	overheid	stimuleert	dit	en	heeft	dit	ter	bevordering	in	wettelijke	kaders	vastgelegd.	De	NOC*NSF	ondersteunt	
dit	met	handleidingen	en	trainingen.	De	uitvoering	ligt	in	zijn	geheel	bij	KVZ.	Net	als	de	overheid	vindt	KVZ	het	van	
groot	belang	dat	kinderen	veilig	kunnen	sporten	en	spelen.	Daarom	is	het	voor	alle	vrijwilligers	die	omgang	hebben	
met	minderjarige	leden	verplicht	een	Verklaring	Omtrent	Gedrag	(VOG)	te	overhandigen.	Een	VOG	heet	in	de	
volksmond	ook	wel	een	‘bewijs	van	goed	gedrag’	en	is	een	verklaring	waaruit	blijkt	dat	het	gedrag	van	de	vrijwilliger	
geen	bezwaar	oplevert	voor	het	werken	met	minderjarigen.	In	het	bestuur	wordt	het	plan	van	aanpak	besproken	en	
akkoord	bevonden.	Over	de	uitrol	hiervan	wordt	u	op	korte	termijn	geïnformeerd.		

Hannie Van Loo heeft zich aangemeld om alles rondom de VOG te coördineren. Wij wensen 
haar veel succes met deze ingewikkelde taak! 
 
Sponsoring  
Hierna bespreken we de procesbeschrijving en het format sponsorcontract. Een verenging als 
KVZ met een groot aantal sponsoren heeft inmiddels een gestandaardiseerd sponsorcontract 
en een zorgvuldig en efficiënt sponsorcontract nodig. Het bestuur gaat akkoord met beide.  
 
Onderzoek Sporthal  
Henri licht de laatste stand van zaken rondom het onderzoek 'bouw Sporthal ja of nee' toe en 
geeft aan dat na het gesprek op 6 september er nu vooral intern gesprekken gaande zijn om 
scherper te krijgen wat we willen, waarom we dit willen en hoe we dit willen. Het bestuur 
spreekt af dat er maandelijks een terugkoppeling verzorgd wordt door Henri en verzoekt om 
een uitgewerkt plan van aanpak op papier voor het overleg in november.  
 
Actiecommissie 
Het bestuur gaat akkoord met de notitie 'inrichting actiecommissie'. Deze commissie wordt 
verantwoordelijk voor alle activiteiten die primair tot doel hebben om de vereniging extra 
financiële middelen te verschaffen. ‘De vrienden van KVZ’ behoren hier overigens niet toe. De 
actiecommissie gaat onderdeel uitmaken van de sponsorcommissie. Zij organiseert haar 
activiteiten zelfstandig, maar is verantwoording verschuldigd aan de voorzitter van de 
Sponsorcommissie. Inmiddels zijn er een aantal vrijwilligers die hebben aangegeven hieraan 
een bijdrage te willen leveren. Zij zullen zich binnenkort gaan presenteren. Wij wensen hen 
alvast veel actie succes!  
  



 

 

Jeugdbestuur 
Paul en Margriet brengen het idee van een jeugdbestuur in. De gedachte achter een 
jeugdbestuur wordt gedeeld met het bestuur en een plan van aanpak wordt toegelicht. Het 
bestuur gaat akkoord en geven Paul en Margriet de ruimte om te starten met de verdere 
invulling ervan.  
 
Huisstijl en kledinglijn  
Naar aanleiding van het vorige overleg heeft Margriet een voorstel geschreven met betrekking 
tot de KVZ huisstijl en KVZ kledinglijn. De basis hiervoor is uiteraard gelegd ten tijde van 
oprichting van KVZ. We merken echter op dat niet in alle gevallen de juiste huisstijl en/of 
kledinglijn wordt gehanteerd. Beide zijn akkoord bevonden door het bestuur en zullen op de 
site worden gepubliceerd. Het bestuur spreekt daarnaast de wens uit om kleding in de nabije 
toekomst via de KVZ-site te kunnen bestellen. De site beidt deze mogelijkheid. De 
sponsorcommissie zal gevraagd worden om dit met HOUX te gaan bespreken en een voorstel 
bij het bestuur neer te leggen.  
 
Fietsen 
We willen alle leden oproepen om de fietsen in de fietsenrekken naast de kantine te zetten. 
Dus niet voor het hek bij de parkeerplaatsen en niet tegen het hek van de speelplaats. Om 
daar te komen is er maar één route mogelijk, te weten via het fietspad, langs de vijver, 
richting fietsenrekken. Dus niet via de parkeerplaats over het KVZ-terrein naar de 
fietsenrekken.  
 
En verder ... 
Hebben we de actielijst doorgenomen, aangevuld en opgeschoond. Is de haperende verlichting 
op veld drie benoemd en aangegeven dat dit zsm opgelost moet worden.  En; 

o Is er een opdracht voor legionella-check uitgezet.  
o Gaan we in het volgend overleg nadenken over het Rabobank coöperatie 

fonds.  
o Hebben we vernomen dat de Kantine commissie nieuwe vuilnisbakken heeft 

besteld.  
o Wordt er een afspraak tussen KVZ en de Bixo/Vrije School/Beach gepland. 
o Wordt er bekeken of er een extra fietsenrek buiten de poort kan worden 

geplaatst voor spelers naar uitwedstrijden. 
o Worden er een aantal douchekoppen in de kleedkamers worden vervangen. 
o Is ons ter ore gekomen dat de standen op de site niet meer worden 

weergegeven en is een oplossing voorhanden. 
o Wordt er een nieuwe reserve schotklok voor in de zaal geregeld.  
o Constateren we dat de velddienst invulling nog niet is georganiseerd en 

maken we daar een plan van aanpak voor om de invulling voor de start van 
het veldseizoen 2017 gerealiseerd te hebben.  

o Zijn wij van mening dat de sponsor-/vrienden van KVZ bijeenkomst met 
Rintje Ritsma  als spreker succesvol is verlopen.  

o Willen we corrigeren dat de clinic voor de jeugd niet enkel voor de breedte 
teams is maar voor alle jeugdteams. 

o Merken we op dat de pakken voor de scheidsrechters nog niet zijn besteld, 
omdat het lang wachten is voordat de juiste maten zijn doorgegeven aan de 
verantwoordelijke.  

 
Tot slot ... 
We constateren dat er nog te vaak, zonder medeweten en betrokkenheid van de 
verantwoordelijke commissie of het verantwoordelijk bestuurslid signalen en meningen 
over zaken bij KVZ worden gegeven die daardoor een eigen leven gaan leiden. We 
roepen eenieder op om signalen of goede ideeën die de vereniging kunnen helpen 
verder te professionaliseren, bij de juiste personen neer te leggen. Het kost veel tijd en 
frustratie om achteraf te repareren wanneer er (verkeerde) signalen bij verkeerde 
personen terecht komen! Wij zullen daar als bestuur strak op gaan sturen. Omdat we 
ons tevens realiseren dat niet iedereen bekend is met de structuur en 



 

 

verantwoordelijken binnen onze vereniging, zal deze binnenkort op onze site worden 
geplaatst!  
 
We wensen iedereen veel succes en plezier toe binnen en buiten de lijnen! 
 
Namens het bestuur, 
Margriet Nijstad. 
 

 
 
 
 
 
 
 


