
 

 

Van de bestuurstafel 
 
 
Na een bewogen en druk weekeinde heeft het bestuur op maandag 23 mei bij Dennis thuis een 
volle agenda met punten besproken. Natuurlijk staan we stil bij de wedstrijd van de selectie op 
zaterdag 21 mei en spreken we af dat we tot donderdag bekijken of er daadwerkelijk belangstelling 
is om met een bus af te reizen naar Friesland. Voor wat betreft een mogelijk kampioenschap op 
zaterdag 28 mei worden de afspraken en acties doorgenomen.  
 
Uiteraard staan we ook stil bij alle kampioensploegen tot nu toe! En naast een mogelijk 
kampioenschap van de selectie kunnen er meerdere teams zaterdag 28 mei ook nog kampioen 
worden.  
 
We merken op dat een kampioensfeestje van een team in de kantine veel te laat is beëindigd. We 
willen daarom nadrukkelijk aandacht vragen aan alle leden die gebruik maken van de kantine om 
de regelgeving te handhaven zoals deze is afgesproken en wettelijk is vastgesteld. Wanneer deze 
niet wordt nageleefd behouden wij ons het recht voor tot het nemen van maatregelen. De regels 
die we kennen zijn door de kantinecommissie op onze site geplaatst. Voor alle duidelijkheid; deze 
regels zijn niet alleen voor KVZ bepalend. De meeste ervan zijn wettelijke regels en kunnen dus 
ook wettelijke waarschuwingen en boetes bij het niet naleven ervan! We noemen er een aantal: 
 

• Geen glaswerk en stoelen in de kleedkamers. 
• Iedere ploeg laat na afloop van de wedstrijd de kleedkamer schoon achter. De laatst 

spelende ploeg controleert en veegt alle kleedkamers. De leider, coach en of trainer ziet 
hierop toe. 

• Tijdens jeugdwedstrijden wordt er geen alcohol geschonken. 
• Geen alcohol verkopen aan personen onder de 18 jaar. 
• De bar is max open tot 2 uur na de laatste gespeelde wedstrijd.  

Voor wat betreft het schoon achterlaten van de kleedkamers kunnen we melden dat er 
schoonmaakmateriaal als bezem/stoffer en blik in de kleedkamers komen te staan.  
 
De afgelopen weken hebben we meerdere malen gesproken over de voortgang van het Beachcourt. 
De besturen van WSV, KVZ en inmiddels ook Beach hebben op woensdag 25 mei met elkaar 
gesproken.  
 
Ter voorbereiding op de ALV op 8 juni 2016 nemen we de stukken door en maken we afspraken 
over de verzending van stukken richting leden. Omdat op het moment van het overleg nog een 
aantal zaken op het gebied van technische zaken en wedstrijdzaken onvoldoende duidelijk zijn, 
spreken we af de uitnodiging en stukken op maandag 30 mei verzendklaar te hebben.  
  
Op verzoek van John en Marije spreken we over onze sportieve korte en lange termijn ambities en 
spreken af een separaat BO te wijden aan de verdere invulling hiervan in een MBP 
(meerjarenbeleidsplan). Deze zal tevens dienen als kapstok voor onze jaarplannen, begroting et 
cetera.  

 
We staan stil bij het bezoek van een Roparun team en het gebruik van onze kantine. Men was erg 
tevreden. Het bestuur is tevreden, maar merkt op dat op het gebied van interne communicatie nog 
stappen kunnen worden gezet, even zo voor wat betreft taakopvatting en taakafbakening. We zien 
en horen dat goed bedoelde inzet achteraf verloren inzet blijkt te zijn geweest. We menen dan ook 
nogmaals aandacht te moeten vragen voor de verschillende verantwoordelijken binnen KVZ die –
ieder voor zijn/haar eigen rol- degene zijn waaraan vragen gesteld kan worden et cetera. Ga niet 
lukraak bellen of mensen vragen stellen. Vraag wie verantwoordelijk is voor een onderwerp waar je 
meer over wilt weten en meldt je bij deze persoon! 
 
 
Namens het bestuur, 
Margriet Nijstad.  


