
Van de bestuurstafel December 
 

 
Hierbij enkele punten uit de bestuursvergadering van de maand december: 
 

- Enkele punten uit “Koers op Korfbal” worden doorgesproken. Dit zal een terugkerend 
punt op de agenda worden. We gaan proberen vanaf Januari 2020 om u maandelijks 
op de hoogte te houden van hetgeen er is gebeurd of staat te gebeuren. We gaan 
kijken of we dit een nieuwsbrief (of samen met de huidige nieuwsbrief) kunnen 
versturen. 

- De nieuwjaarsreceptie staat gepland voor 1 januari 2020 van 15.00 tot 18.00 uur 
in onze KVZ kantine. 

- Een aanvraag om als KVZ weer mee te doen aan de Jaarlijkse “Roefeldag” die staat 
gepland op 15 maart 2002 is weer binnen gekomen. Dit zal binnen KTZ worden 
besproken. 

- Er wordt een opzet gemaakt om te gaan werken in een one-drive. Dit houdt in dat 
alle documenten op een plek komen te staan in de cloud en een ieder (die daarvoor 
geautoriseerd is) in kan werken. Als eerste zal het bestuur dit gaan testen. 

- Een evaluatie gesprek met een afvaardiging selectie spelers heeft plaatsgevonden. 
- De organisatie van het toernooi op 4 januari 2020 is helemaal rond. 
- De vrijwilligersavond wordt doorgeschoven naar het veldseizoen. Gebleken is dat 

men meer binding heeft met de vereniging tijdens het veldseizoen, dan tijdens de 
zaalperiode.  

- Max Slimmens heeft medegedeeld dat helemaal niemand na de oproep op de ALV en 
meerdere oproepen op de site en Social Media zich heeft aangemeld voor het ophalen 
van Oud papier. (1 x per maand ca 3-4 uur). Mocht hier geen verandering in komen 
dan betekent dit dat aan het eind van dit seizoen we er mee moeten stoppen en het 
jaarlijks bedrag van ca € 4.000,00 zullen moet gaan missen, een jammerlijk zaak.  

- Er schijnen nog steeds mensen te trainen in sponsorkleding, dit is niet toegestaan!! 
Deze kleding mag alleen zoals bij een ieder bekend bij wedstrijden worden gedragen. 

- KTZ heeft een voorstel gedaan om in de zaal met de geel/blauwe ballen te blijven 
korfballen maar op het veld met de zwart/witte. Bestuur is het hiermee eens omdat 
die geel/blauwe ballen op het veld enorm snel slijten. Met ingang van het 2e helft 
veld zal dit ingaan, ze worden nu besteld.  
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