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Na te hebben geconcludeerd dat de nieuwjaarsreceptie nieuwe stijl een succes was en voor 
herhaling vatbaar, starten we het eerste overleg van dit nieuwe jaar. We hopen, net als voorgaand 
jaar, dat we weer volop met KVZ in de belangstelling zullen staan middels de prestaties van onze 
selectie en alle andere teams en door alle activiteiten die inmiddels bij een breed publiek onder de 
aandacht zijn.  
 
Zo hebben we de eerste verzoeken al ontvangen vanuit scholen aangaande de mogelijkheid om 
tijdens de Koningsdag 2017 op onze accommodatie het een en ander te mogen organiseren.  
 
De schoolkorfbalcommissie heeft besloten en gecommuniceerd dat het toernooi voortaan in 
september zal worden georganiseerd.  
 
Het project om te komen tot een verklaring omtrent gedrag voor alle vrijwilligers binnen onze 
jeugdafdeling loopt volop. 
 
De structuur voor een stuurgroep en werkgroepen die zich deze eerste maanden moeten buigen 
over de komst van een sporthal wordt besproken en nader ingevuld. De stuurgroep bestaat uit de 
volgende personen; Marije Kabel, Leo Bade, Eef Hartman, Dick Nikkels en Arnoud Vaanholt 
(voorzitter). Vanuit het bestuur zullen daarnaast Henry Bossenbroek en HenkJan Milius 
aanschuiven als contactpersonen richting de gemeente.  
 
Fred Hesselink heeft aangegeven te willen gaan fluiten voor KVZ. Hij zal uiteraard ook worden 
gefeliciteerd met een KVZ-trainingspak.  
 
Op initiatief van Jan Nijstad, HenkJan Milius en Margriet Nijstad is er een bijeenkomst geweest 
waarin is gesproken over de opzet van een scoutingsprogramma. Met een groep van 18 personen 
hebben we uitgebreid stilgestaan bij de mogelijkheden hiervan en wat hiervoor moet worden 
opgezet. Drie personen (Dick Nikkels, Gert Sterk en Rick de Jong)'gaan naar aanleiding van deze 
bijeenkomst een voorstel schrijven die binnenkort in de groep van 18 personen zal worden 
besproken. Dit voorstel en de daarbij benodigde faciliteiten zal vervolgens worden voorgelegd aan 
het bestuur.  
 
Voor de aankleding van de wedstrijden van de selectie wil het bestuur een 'sfeer commissie' 
formeren. Een aantal KVZ'ers worden hiervoor benaderd. Belangstellenden hiervoor kunnen zich 
bij ondergetekende melden! 
 
Los but not least hebben we gedebatteerd over de wensen die door verschillende teams tijdens de 
nieuwjaarsbijeenkomst in de boom zijn gehangen. En het mag duidelijk zijn dat we daar de nodige 
discussie over hebben gehad. We zijn tot de slotsom gekomen dat er meerdere winnaars zijn. De 
wensen van de C2, E2 en F2 gaan we vervullen. De C2 wil als meidenteam een viertal shirts die 
kunnen worden gebruikt als 'heren-speler', de E2 is voornemens kampioen te worden en wil dan 
met een busje naar de kampioenswedstrijd en de F2 wil een training van de voorzitter. De C2 kan 
met Margriet Nijstad contact zoeken, de E2 kan met Dennis Borninkhof schakelen nadat ze 
kampioen zijn geworden en de F2 kan met HenkJan Milius contact zoeken om een datum te 
plannen.  
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