
 

 

Van de bestuurstafel  
 
De laatste week van maart en de eerste weken van april waren vol met activiteiten. Op woensdag 
20 april heeft de schoolkorfbalcommissie een -wederom- top schoolkorfbaltoernooi georganiseerd. 
Met -ook wederom- hulp van de VUT-ploeg die de velden 's ochtends hebben uitgelegd. 
 
Daarnaast werd het wachten op de start van de aanleg van het beachcourt beloont, met de komst 
van vrachtwagens, tractors en graafmachines. Daar waar ooit een strak gazonnetje onze ingang 
sierde, lachen nu bulten met zand ons toe. Met iedere week zullen we er meer en meer een 
beachcourt in gaan herkennen! 
 
De afgelopen weken is er ook hard gewerkt om de her-inrichting van de kantine voor het 
feestweekeinde klaar te krijgen. Zo is er naast schilder- en stucwerk en schoonmaak en inrichting, 
tevens opgeruimd en verhuist. Dit laatste betekent een ander gebruik van verschillende ruimtes in 
onze kantine. Overleg met betrokkenen en gebruikers hierover is er. De bestuurskamer mag niet 
meer door iedereen gebruikt wordt als besprekingsruimte. Voor de selectie is een uitzondering 
gemaakt. De bestuurskamer mag gebruikt worden voor besprekingen door zowel KVZ 1 als 2, mits 
deze na gebruik achter wordt gelaten zoals aangetroffen.  
 
Omdat dit bestuur inmiddels zes maanden 'onderweg' is evalueren we ons bestuursoverleg en 
staan we kort stil bij deze afgelopen hectische zes maanden. Gezien de activiteiten en ambities 
voor 2016, maken we afspraken over hoe zaken nog efficiënter kunnen worden opgepakt en 
afgerond, ook voor wat betreft ons eigen overleg. 
 
Naast bovenstaande hebben we dit bestuursoverleg gesproken over; 
• De brief over huur van het sportcomplex 2016 vanuit de gemeente is binnen.  
• Een aantal leden van de FC en KC, betrokken bestuursleden en voorzitter bestuur hebben 

gesproken. Tijdens dit gesprek zijn de afspraken met elkaar herbevestigd. Hierin is o.a. 
verwezen naar de taakomschrijving van beide commissies.  

• We spreken af dat facturen naar (nieuwe) sponsoren sneller verstuurd moeten worden. Vanaf 
volgend seizoen zal de penningmeester zelf factureren naar de sponsoren.  Daarnaast zal de 
sponsorcommissie en de penningmeester op korte termijn afspraken maken over hoe er zal 
worden gefactureerd (actie Paul Borghouts).  

• John en Marije hebben gesproken met de staf van de selectie. Tijdens dit gesprek is met elkaar 
gesproken over interne communicatie over en weer (hoe kunnen we deze verbeteren) en hoe 
op basis van welke afspraken we het nieuwe seizoen met elkaar ingaan. Beide partijen hebben 
het als een goed gesprek ervaren waarin de juiste onderwerpen zijn besproken en afspraken 
zijn gemaakt.  

• John en Marije hebben gesproken met de JTC. Er zal uitbreiding plaatsvinden bij de JTC. 
Saskia Rispens en Jeanet ter Horst-Wullink hebben zich aangemeld en worden aan de JTC 
toegevoegd. 

• De TC zal worden aangevuld met Eddy Douma. 
• We hebben als bestuur de ambitie uitgesproken dat we de mogelijkheid van een sporthal 

serieus gaan onderzoeken. In petit comité, bestaande uit Leo Bade, Jan van Dongeren, Eef 
Hartman, Henri Bossenbroek en Paul Borghouts, wordt hierover gesproken. Deze commissie zal 
starten met een haalbaarheidsonderzoek en resultaten hiervan terugkoppelen aan het bestuur.  

• Er is bezwaar gemaakt tegen de OZB van de gemeente.  
• De Bixo heeft aangegeven een financiële bijdrage te willen doen voor de inrichting van de 

speeltuin.  
• Henri is in gesprek met de gemeente inzake de nieuwe afmetingen van de velden (20 x 40 m). 

Voortgang hierover zal met betrokkenen worden besproken.  
• De herinrichting van de kantine zal niemand zijn ontgaan. Informatie hierover zal via de 

nieuwsbrief, Facebook en de site worden geïnformeerd.  



 

 

• De laatste stand van zaken en het programma rondom het feestweekeinde nemen we door. Bij 
de volgende commissie '100 jaar' zal Dennis aanschuiven om met elkaar de financiën door te 
nemen.  

• Marije is benaderd vanuit Side Out (volleybal vereniging), met de vraag of de G sporters zouden 
kunnen aansluiten bij KVZ. Deze mogelijkheid willen we serieus gaan onderzoeken, mits het 
uitgangspunt zal zijn dat dit gaat over aansluiting bij de korfbalsport, andere activiteiten gaan we 
niet opzetten.  

• Henry verzoekt akkoord te gaan met een nieuw schoonmaakcontract, waarbij er uitgegaan 
wordt van uitbreiding van schoonmaakactiviteiten. Henry legt uit dat de wijze waarop op dit 
moment kleedkamers, kantine en toiletten worden achtergelaten kan leiden tot discussie met 
andere gebruikers van onze accommodatie. We besluiten dat we op dit moment niet kiezen voor 
uitbreiding van het schoonmaakcontract, omdat ons inziens alle KVZ'ers verantwoordelijk zijn 
voor het correct achterlaten van ruimtes. Om dit te faciliteren worden er in de kleedkamers 
schoonmaak spullen neergezet en gaan we de aankomende maanden volgen dat iedereen 
zijn/haar rommel opruimt en gebruikte ruimtes netjes achterlaat. We vragen de trainers en 
coaches van de verschillende teams met klem om hier aandacht aan te besteden. Verruiming 
van het schoonmaakcontract, doordat we als gebruikers slordig met onze ruimtes omgaan, kan 
gaan leiden tot een voorstel vanuit het bestuur voor contributieverhoging.  

• De oprichting van de Stiching Beachcourt zal op korte termijn zijn. Vanuit KVZ zijn Patrick van 
Dongeren en Jan Nijstad toegevoegd als bestuursleden.  

• Dennis informeert het bestuur over de financiële stand van zaken en de prognose voor 
aankomend jaar. Een toelichting hierop naar leden zal worden geagendeerd tijdens de 
ledenvergadering in het voorjaar. Deze hebben we gepland op 8 juni. De uitnodiging en de 
stukken voor deze ledenvergadering worden op 24 mei naar alle leden verzonden.  

 
 
De volgende vergadering staat gepland op maandag 23 mei.  
 
Namens het bestuur, 
Margriet Nijstad.  


