
 

 

Van de bestuurstafel 13 maart 2017 
 
 
We hebben weer een bestuursoverleg achter de rug met een volle agenda. Een impressie: 
 
• Er is door de TC nog een gesprek gevoerd met Jurie nadat het besluit rondom beëindiging hem is 

meegedeeld. Daarin hebben beide partijen van weerskanten het kunnen afronden. Vanuit KVZ is 
nogmaals de erkenning uitgesproken in de richting van Jurie voor zijn inzet ook voor wat betreft 
verschillende activiteiten buiten het veld.  
• We hebben besloten dat er een haalbaarheidstoets wordt gedaan naar de komst van een 

'schuttersveld'. Deze moet wat ons betreft een plek krijgen in de buurt van de kunstgrasvelden. Er 
zullen permanent korven op komen te staan.  In de ledenvergadering van juni wordt het voorstel 
inclusief haalbaarheidstoets en een inzage in de kosten ter besluitvorming voorgelegd aan de leden.  
• De verschillende commissies zijn druk bezig met het vullen van de actieplannen. Dit heeft enige tijd 

stilgelegen. Gebleken is dat de focus hier bij een aantal commissies niet heeft opgezeten.  
• Er worden afspraken gepland met twee nieuwe teams (midweek 2 en de F4) voor een teamfoto!  
• De TC is druk doende met de werving en profielschets van een trainer voor de A1 en ons tweede 

selectieteam.  
• Er is een vervolggesprek gevoerd met de gemeente Zutphen inzake het onderzoek van een eigen 

sporthal.  
• Met het Beachcenter wordt een afspraak gemaakt om het aankomende veldseizoen met elkaar voor te 

bereiden.  
• Vanaf komend veldseizoen wordt er een pilot gestart met pin-betalingen. Na het seizoen wordt 

geëvalueerd hoe dit is bevallen en of/hoe we hiermee verder gaan.  
• De voorbereidingen van het Oranje toernooi verloopt goed. Het bestuur wenst organisatie en jeugd een 

geweldig weekeinde toe! 
• In de eerste week van mei start de vrije school weer met haar sportactiviteiten op onze accommodatie.  
• Er is een evaluatiegesprek gepland met de BIXO. Namens het bestuur zal Margriet daarbij aanwezig 

zijn. En omdat het ook zaken betreft die de kantinecommissie raken, zal Ida Nikkkels aansluiten.   
 
Langs deze weg willen we u laten weten dat de Ledenvergadering is gepland op 14 juni. We starten om 
20.00 uur. Een uitnodiging hiervoor volgt binnenkort.  
 
Tot slot willen we een ieder erop wijzen dat de ingang voor fietsers aan de zijde van het fietspad is. Met 
de fiets via de parkeerplaats de accommodatie opgaan is niet toegestaan!  
 
Henry is druk bezig inzichtelijk te maken wie waarom een sleutel van ons clubhuis heeft. Zo snel als 
mogelijk zal op basis van een inventarisatie keuzes worden gemaakt wie een sleutel dient te hebben en 
worden sloten aangepast.  
 
We gaan het veld weer op. Op naar ons eigen clubhuis, op naar de daghap, op naar daar waar korfballers 
ook goed in zijn; bikkelen in de wei! Wij wensen iedereen veel sportplezier en geen blessures toe.  
 
Namens het bestuur, 
Margriet Nijstad.  


