
 

 

Van de bestuurstafel  
 
De 'van de bestuurstafel' is in alle drukte blijven liggen, terwijl het bestuur na het zomerreces al 
weer drie keer bijeen is geweest. Leek het druk voor de zomervakantie, na de zomervakantie blijkt 
dit 'gewoon' te zijn. Oppassen dus, ook bestuurstaken behoren tot vrijwilligerswerk.  
Omdat we bemerken dat er veel activiteiten en projecten gaan plaatsvinden in het seizoen 2016-
2017 heeft het bestuur voor de zomer besloten dat we KVZ breed met een actieplan gaan werken. 
Dit betekent dat commissies en werkgroepen activiteiten dienen te benoemen en tevens moet 
gaan nadenken welke personen ze van mogelijk andere commissies nodig hebben bij het 
realiseren van een actie. We willen als bestuur meer sturen op het versterken van de verbanden 
tussen commissies! De coördinatoren/voorzitters van commissies en werkgroepen kunnen op 
korte termijn een uitnodiging verwachten om hier verder over door te praten.  
 
De indelingen van teams en de zorg en inzet die daarmee gepaard is gegaan in de afgelopen 
maanden, baart het bestuur zorgen. Opzeggingen aan de start van een seizoen, teamindelingen 
die pas na de zomer bekend zijn en onvoldoende trainers en coaches voor jeugdteams, zijn 
onderwerpen waar altijd de focus op hoort te zijn. Wanneer andere activiteiten dan korfbal onze 
aandacht van het korfbal afleiden, is het zaak deze focus weer terug te brengen naar onze 
primaire opdracht: korfbal! Een situatie waarin voor spelende leden niet helder is in welk team 
gespeeld gaat worden en moeder begeleiding van welke trainer/coach, is voor ons allen een les. 
We zijn dan ook actief met TC, TOP en JTC in gesprek hoe we dit in de toekomst kunnen 
voorkomen. U hoort daar binnenkort meer over.  
 
De sponsorcommissie is druk bezig met het binnenhalen van sponsoren. Een direct gevolg hiervan 
is dat het hoofdveld mooi vol is komen te hangen met sponsorborden. Het is de sponsorcommissie 
en het bestuur een doorn in het oog dat er leden zijn die toch liever door het raam naar binnen 
klimmen dan de deur te nemen. Met andere woorden: de opening van het hoofdveld is de weg 
waarlangs gelopen moet worden. Gespring over borden wordt niet meer getolereerd. Onze 
sponsorborden staan voor een extra bron van inkomsten voor de verenging. Schade aan de 
borden zijn voor kosten van de verengingen en dus indirect kosten voor de leden.  
 
In oktober is het jaarlijkse korfbalcongres vanuit de KNKV gepland. Henk-Jan en Margriet zullen 
hierbij aanwezig zijn vanuit KVZ. 
 
De nieuwe pakken voor de selectie en nieuwe pakken voor scheidsrechters zijn besteld en voor de 
selectie ook al binnengekomen.  
 
Voor wat betreft de scheidsrechters in opleiding zal John een stukje op de website laten plaatsen.  
 
Met de gemeente Zutphen en een afvaardiging van scholen uit het bijzonder onderwijs en KVZ is 
begin september gesproken over de mogelijkheid van een gezamenlijke binnen-accommodatie 
voor eerdergenoemde scholen en KVZ. Een vervolg hierop staat gepland. Henk-Jan, Henri en Eef 
Hartman voeren deze gesprekken namens KVZ. In de volgende bestuursvergadering zullen zij een 
terugkoppeling verzorgen van de stand van zaken tot nu toe.  
 
Over de veldverkleining; Er is het nodige niet goed verlopen met het verkleinen van het veld. De 
gemeente is nog druk in overleg met de aannemer die een en ander heeft aangelegd. Naast wij als 
vereniging, vindt ook de gemeente het veld niet acceptabel. Inmiddels is de aannemer druk bezig 
geweest om het een en ander te herstellen. Wel vragen we iedereen de palen op het hoofdveld in 
de putten te laten staan! Diegene die ze eruit haalt is verantwoordelijk om bij de eerstvolgende 
gelegenheid dat een team gebruik moet maken van de palen op het hoofdveld, ervoor te zorgen 
dat de palen weer in de putten passen. Ook hiervoor geld; denk verder dan je eigen behoeften. We 
maken allemaal gebruik van dezelfde accommodatie.  
 



 

 

John geeft aan dat TOP in gesprek is met de selectie om hen een clinic in de zaal te laten 
organiseren voor onze breedte teams. Informatie hierover volgt.  
 
Marije geeft aan nog steeds geen handen te hebben gevonden die invulling wil geven aan de 
velddienst. Een taak die we graag ingevuld zien, omdat dit het visitekaartje van de verenging is 
naar bezoekende teams. Denk er eens over na, meldt je bij Marije en laten we dit oplossen!  
Daarnaast geeft Marije aan dat er een presentatie moment zal worden gepland in de zaal, voor alle 
teams! Een datum hiervoor volgt op korte termijn. Noteer deze tegen die tijd in de agenda en voor 
jeugdleden; nodig opa's, oma's, buren, vriendjes en vriendinnetjes dan uit om te komen kijken hoe 
jij je met je team presenteert in de Hanzehal!  
 
Henri gaat aan de slag met het sleutelbeleid. Het overzicht is onvoldoende wie waarom welke 
sleutel heeft. Eind van dit jaar is dit afgerond!  
 
Paul koppelt de stand van zaken rondom het bezoek van Rintje Ritsma toe. Inmiddels beginnen de 
aanmeldingen binnen te komen. We hebben ons even zorgen gemaakt, maar ervaring heeft ons 
geleerd dat het 'Zutphense publiek' de prijs van snelheid niet verdiend.  
 
De volgende vergadering staat gepland op maandag 26 september. Ik zal ervoor zorgen dat u 
binnen een week een terugkoppeling hiervan heeft ontvangen.  
 
We zijn weer begonnen! Een goed seizoen gewenst!  
 
Namens het bestuur, 
Margriet Nijstad.  


