
 

 

Van de bestuurstafel  
 
 
Op maandag 29 februari zijn er tijdens het bestuursoverleg de volgende zaken besproken: 
 
• Zoals bekend is het contract met de hoofdtrainer Michel Ligt verlengt. John Berendsen heeft met 

Michel gesproken. 
• Er zal binnenkort een TC-overleg zijn waar onder andere gesproken zal worden over de bemensing 

van de commissie.   
• Met de JTC is gesproken over de invulling van de teams van het volgende seizoen. Er zal worden 

gekozen voor een andere aanpak. De JTC voert hierover met de verschillende coaches en trainers 
van de jeugdteams.  
• Er is een bezoek van de gemeenten geweest in de kantine over het wettelijk beleid aangaande de 

inzet van vrijwilligers achter de bar. Als bestuur zijn we van mening dat alle bar-vrijwilligers in het 
bezit moeten zijn van het certificaat 'instructie verantwoord alcohol schenken'. Over hoe we dit gaan 
aanpakken zal Henry Bossenbroek contact opnemen met de kantinecommissie.  
• Op woensdag 16 maart wordt gestart met het voorbereiden van het plaatsen van de zonnepanelen.  
• In februari is de bijeenkomst vanuit de gemeente over buurtsportcoaches vanuit KVZ bezocht. Over 

het verdere vervolg is binnenkort vanuit de sportverenigingen Zuidveen overleg met het 
aanspreekpunt van de gemeente Zutphen. Een buurtsportcoach voor KVZ ligt voorlopig nog niet voor 
de hand.  
• De tekening voor de ligging van het beach court wordt besproken. De tips en tops worden 

teruggekoppeld aan de beach court stuurgroep.  
• De nieuwe brochure van de sponsorcommissie is klaar. Een ieder heeft via de site en Facebook 

kennis met deze brochure kunnen maken. De sponsorcommissie is voortvarend bezig. Het bestuur 
spreekt haar waardering hiervoor uit en onderschrijft nogmaals het belang van een brede groep 
sponsoren.  
• Alle sponsoren worden uitgenodigd voor een bijeenkomst tijdens de eerste thuiswedstrijd van de 

selectie op het veld. De uitnodigingen hiervoor worden waar mogelijk door de sponsorcommissie 
persoonlijk afgegeven bij sponsoren.  
• Er zijn tien nieuwe 'bordsponsoren'. De nieuwe borden worden binnenkort geplaatst. Er is een bericht 

geplaatst over wie de nieuwe sponsoren zijn. Naar voorbeeld van de '100 KVZ portretten' is er nu ook 
gestart met de rubriek 'kennismaken met onze sponsoren'. 
• De vrijwilligerscommissie en een delegatie van het bestuur hebben met elkaar gesproken. Deze 

commissie heeft in de kern vier hoofdtaken; de enquete, de bemensing van commissies, de 
waardering naar vrijwilligers en het maken van functiebeschrijvingen van taken en commissies binnen 
KVZ. In dit gesprek is afgesproken dat er meer ruchtbaarheid zal worden gegeven aan de taken van 
de vrijwilligerscommissie en wie de leden van deze commissie zijn. Informatie van de commissie volgt 
op korte termijn via de site en de nieuwsbrief. Henk Jan geeft aan dat hij de commissie heeft verzocht 
om op korte termijn te komen met een voorstel voor een bijeenkomst voor alle vrijwilligers van KVZ.  
• De D2 kan aankomende zaterdag kampioen worden. De D2 speelt aanstaande zaterdag uit. De E1 is 

al kampioen en gaan tijdens hun wedstrijd van 12 maart gehuldigd worden door een bestuurslid. De 
B3 kan zaterdag kampioen worden. Zij spelen thuis.  
• Het lidmaatschap van leden voor de 'Vrienden van KVZ' worden bij de penningmeester, Dennis 

Borninkhof, gemeld. Er zal op de site en in de nieuwsbrief aankomende weken aandacht worden 
besteed aan 'Vrienden van KVZ'. 
• De commissie ledenwerving is bijeen geweest. Het bestuur besluit de kangoeroe's onder te brengen 

bij deze commissie. Een lijn richting JTC blijft uiteraard gehandhaafd.  
• Het profiel voor de sponsorcommissie wordt kort besproken. De verschillende bestuursleden leveren 

input voor het profiel aan bij de bestuurssecretaris. Een terugkoppeling hiervan zal vandaar uit 
richting vrijwilligerscommissie gaan. 

 
Op maandag 21 maart staat de volgende bestuursoverleg gepland.  
 
Namens het bestuur,  
Margriet Nijstad  
Bestuurssecretaris.  


