
 

 

Van de bestuurstafel  
 
Een uitgebreide agenda deze maandag 21 maart, waardoor we besluiten met het agendapunt 'zijn 
we klaar voor het veldseizoen?'. Alle bestuursleden geven een terugkoppeling vanuit de eigen 
portefeuille. In grote lijnen concluderen we dat wij op tijd klaar zijn. In het kort een paar zaken die 
hierover zijn besproken;  
• Velddienst; in voorbereiding. Profiel is gemaakt en richting vrijwilligerscommissie gestuurd. 
• Reclameborden veld loopt. De commissie met hulp van verschillende vutters en een aantal 

andere vrijwilligers zijn zaterdag 19 maart wederom druk bezig geweest met schoonmaken en 
ophangen van reclameborden.  

• Zonnepanelen zijn geïnstalleerd. Inmiddels is de onze WiFi geheel 'groen'. 
• Inrichting kantine; commissie inrichting komt deze week nog bijeen en is bezig met een concreet 

plan van aanpak.  
• Er is een voorstel voor de inrichting van de speeltuin gedaan door de Vutters. Er wordt navraag 

gedaan wanneer deze nieuwe inrichting gerealiseerd kan zijn.   
• Deze week zal er door Henk Jan, Henry, Arnoud Vaanholt (vanuit de kantinecie) en Margriet nog 

een ronde worden gemaakt op onze eigen accommodatie om te bezien wat er nog aangepakt 
dient te worden in de aankomende weken.  

 
Daarnaast worden de volgende agendapunten besproken; 
• Er is een overleg geweest met de trainers en coaches van de C- en de B-teams op initiatief van 

de bestuursleden John en Marije en het C/B wedstrijdsecretariaat. Tijdens dit overleg zijn 
afspraken bevestigd over het wisselbeleid en over hoe er om wordt gegaan met wissels die 
worden ingezet bij andere teams. Deze gelden overigens voor alle teams. Informatie hierover 
volgt via de site en de nieuwsbrief.  

• De schotklok die gebruikt is tijdens de zaalcompetitie is weer terug bij de eigenaar ervan. Het 
overleg hierover met korfbalvereniging Noordenveld is uitermate plezierig verlopen!  

• We constateren dat de declaratie van reiskosten -opmerkelijk genoeg- oploopt. Waar tijdens de 
laatste ALV nog melding werd gemaakt van een daling van de kosten, zien we nu een verhoging.  

• Pieter heeft aan John en Marije aangegeven dat hij stopt met trainen van het tweede team van 
onze selectie. Er zijn gesprekken gaande over de reden van stoppen van Pieter en over het 
vervolg ervan. Harald Vogd zal hier uiteraard ook bij betrokken worden (red. is inmiddels -zoals u 
hebt kunnen lezen- ingevuld).  

• De bus voor de C1 was nagenoeg vol. Het is een succesvolle dag geweest. Als achtste van 
Nederland eindigen is een mooie prestatie voor alle spelers en begeleiding!   

• Er zal een nieuw fotomoment worden georganiseerd voor nieuwe leden en teams.  
• De organisatie voor de sponsorbijeenkomst voor de eerste wedstrijd van de selectie op het veld 

(zaterdag 9 april) loopt goed. Er zijn al meerdere aanmeldingen. 
• Een voorstel voor een jeugdbestuur wordt besproken. Paul en Margriet gaan een aantal 

jeugdleden uitnodigen om samen met hen een voorstel voor een-KVZ jeugdbestuur te 
bespreken. 

• De stand van zaken rondom de voortgang van aanleg van het beachcourt wordt besproken. Het 
bestuur heeft 'uit eigen zak' een aantal kuub zand gekocht.  

• We spreken de verwachting uit dat twee KVZ-ers zich melden om in het stichtingsbestuur van 
het beachcourt zitting te nemen. Het is van groot belang dat KVZ goed vertegenwoordigd wordt 
in dit bestuur! Geïnteresseerde leden kunnen zich melden bij onze voorzitter!  

• 11 juni is het eerste beachkorfbal toernooi op het beachcourt! Aansprekende teams en namen 
worden verwacht.  

• De voortgang mbt de commissie ledenwerving wordt teruggekoppeld. In de laatste commissie-
vergadering is besloten deze commissie in twee subcategorieën te splitsen om hierdoor meer 
effect te realiseren. Deze subcategorieën zijn ledenwerving en ledenbehoud.  

• De organisatie rondom '100 jaar' loopt naar tevredenheid.  
• We bespreken de planning van de aankomende maanden en staan stil bij de data rondom de 

ledenvergadering. Na de volgende bestuursvergadering zal hierover gecommuniceerd worden. 
 



 

 

Bij afwezigheid van Henry koppelt Henk Jan kort de lopende zaken terug vanuit de portefeuille van 
Henry.  
 
De volgende vergadering staat gepland op maandag 24 april.  
 
Namens het bestuur, 
Margriet Nijstad.  


