
 

 

Van de bestuurstafel  
 
 
Op maandag 1 februari zijn er tijdens het bestuursoverleg de volgende zaken besproken: 
 
• Er is een gesprek met de JTC en de TC geweest. Daaruit is gekomen dat de JTC zich gaat 

richtten op de volgende kerntaken; wisselbeleid, contacten ouders en indeling jeugdteams. De 
taken op het gebied van TOP zullen worden ontvlochten en volledig worden ondergebracht bij 
de commissie TOP.  
• De twee bestuursleden die zijn belast met de portefeuilles TC en Wedstrijdzaken hebben de 

afgelopen periode evaluatiegesprekken gevoerd met spelers en trainers/coaches van de 
selectie. Op basis van de uitkomsten van deze gesprekken hebben zij geconcludeerd dat alle 
spelers tevreden zijn over de verrichtingen van de hoofdtrainer. Zij leggen de overige leden van 
bestuur voor akkoord te gaan met een verlenging van het contract.  
• Het bestuur spreekt over de aandacht richting wedstrijdkorfbal en breedtekorfbal bij de jeugd en 

concludeert dat er naast de aandacht en inzet voor wedstrijdkorfbal tevens aandacht en inzet 
dient te blijven bestaan voor breedtekorfbal.  
• Woensdag 3 februari zal er een informatiebijeenkomst zijn over het beachcourt. Henry zal vanuit 

het bestuur een presentatie geven waarin hij de leden zal uitleggen waarom het KVZ-bestuur 
heeft besloten akkoord te gaan met de aanleg ervan en hoe dit op hoofdlijnen georganiseerd zal 
gaan worden. Jan Nijstad en Erik v.d. Sigtenhorst zullen inhoudelijk presenteren hoe het geheel 
eruit zal komen te zien. 
• Het biercontract met Jupiler is inmiddels ondertekend.  
• De commissie communicatie en PR is bijeen geweest om de eerste drie maanden dat ze bezig 

zijn te evalueren. KVZ is de laatste maanden volop in beeld geweest. Er zijn een aantal zaken 
besproken die als input dienen voor de notitie Interne communicatie en PR. Er zal in het 
volgende bestuursoverleg gesproken worden over deze notitie. Hierin zullen doelstellingen en 
uitgangspunten voor de periode 2016-2018 beschreven worden.  
• De kans dat het veld op korte termijn wordt aangepast aan de nieuwe belijning zijn nihil. We zijn 

hierbij afhankelijk van het gemeentelijk budget. De gemeente heeft laten weten daar op korte 
termijn geen budget voor te hebben.  

• Dennis heeft gesproken met de voorzitter van de stichting leergeld. Dit gesprek is van beide 
kanten als plezierig en nuttig ervaren. Het heeft inzicht gegeven om de mogelijkheden die 
stichting leergeld biedt. Naast een bijdrage die kan worden aangevraagd voor lidmaatschap en 
toebehoren voor bijvoorbeeld sporten bij KVZ, bestaat tevens de mogelijkheid voor een bijdrage 
voor deelname aan het Kamp. Informatie hierover zal in de nieuwsbrief en op de site geplaatst 
worden.  
• Op 18 februari zal er vanuit het bestuur aangehaakt worden bij het vervolgoverleg vanuit de 

gemeente Zutphen over onder andere de inzet van buurtsportcoaches. Recent zijn er twee 
bestuursleden en een aantal KVZ leden aanwezig geweest bij een eerste overleg hierover 
tussen gemeente, sportverenigingen en organisaties op het gebied van zorg en welzijn. Met 
ingang van 2016 wil de gemeente 9,72 fte buurtsportcoaches inzetten. Buurtsportcoaches 
dienen te zorgen voor meer sport en bewegen. Zij kunnen worden ingezet voor onder andere;  
het organiseren van sportaanbod op scholen, als verenigingsmanager bij sportverenigingen voor 
het opzetten van sportaanbod voor mensen met een beperking en het initiëren van 
wandelactiviteiten in de wijk voor ouderen met weinig sociale contacten. 
• We gaan meer herkenbaarheid geven aan de vrienden van KVZ. We ervaren dat onvoldoende 

bekend is waar vrienden van KVZ voor staat en wat de voordelen van een lidmaatschap ervan 
zijn voor individu en vereniging. Zo geeft een lidmaatschap recht op gratis toegang tot de 
thuiswedstrijden in de zaal. En worden met de bijdragen van de vrienden van KVZ binnen de 
verengingen het nodige gedaan, uiteraard wel in overleg met de vrienden. Zo is in het verleden 
ons scheidsrechterskorps in het nieuw gestoken en is aan alle trainers/coaches van onze 
jeugdteams een herkenbare outfit verstrekt. In het seizoen 2015-2016 wordt er met steun van de 



 

 

vrienden geïnvesteerd in de aanschaf van extra trainingsmaterialen t.b.v. gevarieerde 
conditietrainingen. Voor meer informatie over de vrienden an KVZ en om lid te worden ervan is 
de website te raadplegen; http://www.kvz2000.nl/organisatie/overige-groepen/vrienden-van-kvz/. 
Henk Jan en Margriet zullen hiermee aan de slag gaan. Voor vragen over de vrienden kan met 
hen contact gezocht worden.  
• De VUT-ploeg heeft een verzoek gedaan om hen in de structuur van de vereniging op te nemen 

als reguliere commissie, zodat zij daardoor vanuit een eigen budget en planning invulling kunnen 
geven aan werkzaamheden, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. De portefeuillehouder 
vanuit het bestuur zal met de VUT-ploeg afstemming zoeken hierover. 

 
 
De volgende vergadering is gepland op maandag 29 februari. 
 
Met vriendelijke groet, 
Margriet Nijstad, 
Bestuurssecretaris  
 


