
 

 

Van de bestuurstafel  
 

Tijdens de bestuursvergadering van 30 november is gesproken en besloten over de volgende 
zaken; 
•  Statutair is geregeld wanneer en welke bestuursleden dienen af te treden. Deze lijst wordt 

door de Bestuurssecretaris bijgehouden.  
•   Er is afgesproken dat zaken rondom interne en externe communicatie via Margriet Nijstad 

verlopen. Er is een e-mail gemaakt dat binnenkort 'live' gaat. Patricia Withagen zal miv 
heden KVZ ondersteunen met de PR activiteiten naar buiten.  
•   In de volgende bestuursvergadering zal er gesproken worden over de mogelijkheid van een 

jeugdbestuur bij KVZ. Paul Borghouts en Margriet Nijstad maken hiervoor een voorstel. 
•  Het beleidsplan 'Ledenwerving KVZ 2015-2017' is besproken en akkoord bevonden. De 

commissie ledenwerving is nog op zoek naar enthousiaste leden! Je kunt je melden bij Ida 
Nikkels of Margriet Nijstad. 
•  Als vereniging zijn we verplicht om een tweede 'reserve' schotklok te organiseren. De 

technische commissie heeft dit onder de aandacht gebracht van John Berendsen en Marije 
Kabel.  
•  Aankomende week hebben John Berendsen en Marije Kabel een gesprek over de inrichting 

van de medische commissie.  
•   Er zijn gesprekken geweest met de JTC en de TC. Besloten is dat vooralsnog de JTC en de TC 

niet zullen worden samengevoegd.  
•   Een delegatie van het KVZ bestuur heeft op 25 november gesproken met een delegatie van 

het bestuur van WSV over de stand van zaken rondom het beachcourt. Binnenkort zal een 
vervolgafspraak worden gepland.  
•  De vrijwilligerscommissie is druk bezig om de taken binnen de verengingen aan het papier 

toe te vertrouwen. Het bestuur heeft afgesproken dat deze voor de taken van het bestuur 
voor eind van dit jaar geactualiseerd zijn.  
•  Het bestuur heeft besloten dat de nieuwsbrief vanaf eerste kwartaal 2016 als e-mail 

nieuwsbrief zal worden verspreid.  
•  De commissie '100 Korfbal Zutphen' is bijeen geweest en heeft gesproken over de 

activiteiten in 2016. Tijdens de nieuwjaarsreceptie op zaterdag 2 januari 2016 zal dit 
jubileum 'afgetrapt' worden.  
•   In 2016 zal het Oranjetoernooi op zaterdag 26 maart worden georganiseerd. 
 
De volgende vergadering staat gepland op woensdag 16 december. Naast een aantal lopende 
zaken zal met name gesproken worden over het beachcourt.   
 
Namens het bestuur, 
Margriet Nijstad 
Bestuurssecretaris.  


