
 

 

Van de bestuurstafel  
 
De eerste bestuursvergadering van dit jaar, maandag 11 januari 2016, starten we met een gast. Eef 
Hartman heeft verzocht om spreektijd tijdens deze eerste overleg. Als oud-voorzitter van ZKC'16, als 
vutter, als pensioengerechtigde en vooral als KVZ'er wil hij vanuit zijn eigen ervaringen delen wat hij 
ziet, wat hij ervaart en wat daarover zijn analyse is.  
 
Eef geeft aan dat de laatste jaren met name de Algemene Ledenvergaderingen zijn zorg heeft en hij 
een analyse heeft wat er gebeurd tussen bestuur en leden tijdens een ALV. Eef reikt het huidig bestuur 
een denkmodel aan die het bestuur en de vereniging verder kan helpen in het maken van strategische 
keuzes gericht op drie elementen; leden, middelen en prestaties. Het bestuur dankt Eef voor zijn 
bijdrage!  
 
Naast het punt van Eef zijn de volgende zaken ter sprake geweest: 
• Henry geeft een toelichting op de stand van zaken rondom het beachcourt en de installatie van de 

zonnepanelen.  
• Het biercontract zal binnenkort worden ondertekend door het dagelijks bestuur.  
• Scheidsrechters shirtjes worden georganiseerd.  
• De sponsorcommissie is bijeen geweest. De structuur van de commissie staat en de doelstelling die 

zijn geformuleerd worden uitgezet en gerealiseerd. De sponsorcommissie heeft een brochure in de 
maak. Het eerste concept is gereed, ziet er mooi uit. Tevens is de sponsorcommissie van start 
gegaan met de organisatie van de sponsorbijeenkomst tijdens de eerste thuiswedstrijd van de 
selectie thuis.  
• De bezoekersaantallen van de website worden besproken. De aantallen unieke bezoekers loopt op. 

Onder een unieke bezoeker wordt een bezoeker verstaan die mogelijk meerdere keren de site 
bezoekt, maar slechts 1x wordt gerekend als unieke bezoeker. 
• Dennis gaat in gesprek met de voorzitter van de stichting leergeld.  
• De organisatie naar aanleiding van de noodopvang in de Hanzehal is goed georganiseerd. De punten 

van aandacht die naar voren zijn gekomen worden meegekomen voor een mogelijk volgende keer. Er 
zal aandacht worden besteed aan de plezierige wijze van organiseren vanuit de Vrije School.  
• De JTC heeft een voorstel gedaan om instromende jeugdleden via een periode als niet spelend lid te 

introduceren in het korfbalspel. Het bestuur kan hiermee akkoord gaan en zal de JTC verzoeken om 
met een concreet voorstel te komen. Margriet zal de commissie ledenwerving informeren.  
• Er is een evaluatie geweest met Arcus over de trainingen die Arcus biedt aan het 1e en het 2e. Vanuit 

de evaluatie is gekomen dat er breed behoefte is aan voortzetting van deze trainingen. Na deze 
periode zal door Marije en John een voorstel worden gedaan of en hoe we hiermee verder gaan. 
• De evaluatiegesprekken met trainers en spelers van de selectie zijn gepland. 
• Het Winterspektakel in Zutphen op 20 december waar KVZ een bijdrage aan heeft geleverd is goed 

verlopen. Er hebben zich geen incidenten voorgedaan. De organisatie vanuit middenstand Zutphen 
was tevreden en heeft laten weten in 2016 wederom KVZ te willen vragen. De 25 leden die zich 
hebben ingezet op 20 december zijn aan het eind van de middag door Henk Jan bedankt.  
• Functieprofielen van bestuursleden wordt in samenwerking met de vrijwilligerscommissie afgerond.  
• Er zal aandacht worden gevraagd over hoe we ons als gast dienen te gedragen bij de Hanzehal. Het 

valt op dat er slecht wordt opgeruimd.  
• Henk Jan, Henry en Paul zijn aangesloten bij een eerste overleg van de verschillende 

sportverenigingen van de Zuidveen. Doel van dit overleg is om met elkaar meer de samenwerking te 
zoeken op vele vlakken.  
• Zoals bekend zal het geld van de grote clubactie worden ingezet voor een nieuwe speeltuin voor 

kinderen. Henry gaat in overleg met de Vutters en komt met een voorstel.  
• Naast 100 jaar korfbal zal 2016 een ontzettend druk jaar worden voor bestuur en kader.  
• De begroting van 100 jaar korfbal en alle activiteiten er omheen zal voor akkoord aan het bestuur  

worden voorgelegd.  


