
Van de bestuurstafel  
 
Op maandag 18 december heeft het bestuur zijn laatste vergadering van 2017 gehad.  
Er is een uitnodiging binnengekomen voor een bijeenkomst bij AZC. Thema is “ Sport 
verbind”. De bijeenkomst is op 19 januari.  Vanuit het bestuur zal Henry de bijeenkomst 
bijwonen. 
 
Er is een gesprek geweest met de Bixo. Het huidige contract is besproken. Er is een 
huurverhoging voorgesteld. Bixo komt terug op het voorstel welke gedaan is door KVZ. 
 
De stand van zaken omtrent de sporthal wordt toegelicht door Henk Jan. Er gaat niets 
meer veranderen aan het besluit van de gemeente. Gemeente zal niet mee werken aan 
de realisatie van een eigen hal. 9 januari is er een bijeenkomst gepland met de 
werkgroepen. Alle groepen hebben een opdracht gekregen. Deze uitkomsten zullen 9 
januari naast elkaar gelegd worden. 
 
Op dinsdag 9 januari staat een evaluatie gesprek gepland met de hoofdtrainer. Eddy 
Douma (voorzitter KTZ) en Rimme ter Horst (bestuurslid TZ) en Henk Jan Milius zullen 
dit gesprek voeren. Punten vanuit het bestuur kunnen aangeleverd worden bij Rimme. 
Ook zullen er enkele spelers gevraagd worden naar de bevindingen. 
Volgende vergadering zullen de uitkomsten van het gesprek besproken worden. 
 
Het contract met de coach van het 2e is na genoeg klaar en kan binnenkort getekend 
worden. 
 
Stand van zaken KTZ.  
Trainers beginnen hun weg naar Henk Schimmel te vinden. Hij springt regelmatig bij en 
dit wordt al positief ervaren. Op woensdag 3 januari wordt er een vervolg clinic 
georganiseerd worden voor de trainers. 
 
De 1e powertrainingen voor de jeugd zijn goed ontvangen. Hier zal in januari vervolg 
aangegeven worden. 
 
Op maandag 15 januari komt Oranje U17 naar KVZ. De organisatie hiervoor loopt 
inmiddels. Er zal door Barry Schep (coach Oranje –U17) eerst een clinic gegeven worden 
aan de C en D jeugd. Vervolgens staan er 2 wedstrijden op het programma. 1e wedstrijd 
A1 aangevuld met regio talenten. De 2e wedstrijd is tegen de selectie van KVZ. 
 
Op 24 januari is er een scheidsrechtersbijeenkomst. Deze wordt gegeven door Kees 
Pieters.  
 
In februari staat er een spelregelavond voor ouders en andere belangstellenden op de 
planning.   
 
Sleutelplan. Met ingang van de 2e helft van het veldseizoen met het sleutelplan  geregeld 
zijn. Er moet goed gekeken worden wie er echt een sleutel nodig heeft. Als je nu een 
sleutel hebt, hoeft dat niet per definitie te betekenen dat je er weer een krijgt. 



Bij ontvangst moet getekend worden voor de sleutel. Deze is niet overdraagbaar! Henry 
heeft een plan van aanpak geschreven. Het bestuur moet per mail reactie geven op dit 
plan. Voor 1 maart moeten de sleutels uitgegeven worden. 
 
Afspraken met de beach. De reeds besproken punten zullen gestuurd worden aan de 
beach. Omdat het beachseizoen stil ligt is het lastig om nu alle afspraken op papier te 
krijgen. Veel zaken zijn praktisch. Wordt opgepakt als het beachseizoen start. 
 
De evaulatie van de pin welke ontvangen is vanuit de kantinecommissie is helder. In het 
voorjaar volgt de aanbeveling. Hierop kan besloten worden of we doorgaan met de pin. 
 
Er zijn 2 offertes opgevraagd voor de vervanging van een voorraad vat van de boiler. De 
offertes zijn helder en het is duidelijk welke firma de opdracht hiervoor krijgt. 
Er moeten 2 accu’s van de AED vervangen worden. Ook hier zullen offertes voor 
opgevraagd worden. 
 
Vanuit de sponsorcommissie zal er een kleine attentie voor de feestdagen afgeleverd 
worden bij alle sponsoren van KVZ.  Klein bedankje voor het feit dat zij KVZ sponsoren.  
 
De pasjes van de vrienden van KVZ zijn klaar en zullen de eerstvolgende thuiswedstrijd 
uitgereikt worden. 
 
Henk Jan heeft binnenkort een gesprek met de hoofdsponsor GMB. 
 
Het bestuur van KVZ hoopt een ieder van u te mogen begroeten op de 
nieuwjaarsreceptie 1 januari in het clubhuis van KVZ. 
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