
 

 

Van de bestuurstafel  
 
Het KVZ bestuur heeft maandelijks haar bestuursvergadering. Tijdens deze vergadering worden 
verenigingsbrede onderwerpen besproken. Van korfbalpaal tot schoonmaakcontract en alles wat daar 
tussen zit.  
 
Het bestuur van KVZ heeft zeven leden. De dagelijkse 'leiding' van de vereniging is in handen van de 
voorzitter, de penningmeester en de bestuurssecretaris. De zeven bestuursleden hebben elk een eigen 
'portefeuille', ofwel aandachtsgebied, waar zij zich mee bezig houden. Onder deze aandachtsgebieden 
vallen een aantal commissies. Voor de bestuursleden van KVZ is de verdeling tijdens de algemene 
ledenvergadering bekend gemaakt. Omdat niet alle leden hierbij aanwezig konden zijn, is deze verdeling in 
de nieuwsbrief opgenomen en zal deze op de site worden gepubliceerd. Deze verdeling betekent niet dat je 
bestuursleden voor alle onderwerpen moet bellen. Dan ga je voorbij aan de verschillende commissies die 
KVZ rijk is en die een eigen verantwoordelijkheid en mandaat (beslissingsbevoegdheid) hebben over de 
dagdagelijkse zaken. Iedere commissie heeft een voorzitter die bereikbaar is voor vragen en suggesties. De 
voorzitters van deze commissies zullen tevens binnenkort op de site gepubliceerd worden.  
 
Tijdens de eerste bestuursvergadering na de ALV stond de agenda vol en is er tot in de late uurtjes 
doorvergaderd. Logisch, want voor het eerst was het 'nieuwe' bestuur onder leiding van de nieuwe voorzitter, 
Henk-Jan Milius, bijeen en dat betekende veel afstemming over lopende zaken en over nieuwe 
onderwerpen. In dit overleg hebben we afgesproken dat er na een bestuursvergadering een terugkoppeling 
richting de leden komt via de nieuwsbrief en de website. Wij als bestuur zijn immers actief voor de vereniging 
en dus voor de leden van KVZ en willen dan ook transparant zijn waar dit kan en terughoudend over 
onderwerpen waar dat noodzakelijk is. Verder verzoeken we alle voorzitters van de commissies om een kort 
verslag van de eigen commissievergadering naar jouw aanspreekpunt van het bestuur te mailen, zodat we 
elkaar over we weer op de hoogte houden.  
 
Vanuit het overleg van maandag 9 november: 
-   Het beleid aangaande ledenwerving en ledenbehoud is op hoofdlijnen besproken en aangenomen. 

Verdere acties worden uitgezet en komen in het volgende overleg terug.  
-   Paul Borghouts is het aanspreek punt voor de sponsorcommissie. Margriet Nijstad zal handen en voeten 

gaan geven aan de wijze van interne en externe communicatie binnen KVZ.  
-   Het huishoudelijk reglement is besproken en geactualiseerd. Een aantal aanpassingen zullen tekstueel 

worden afgehandeld.  Een aantal zaken vanuit het huishoudelijk reglement zullen onder de aandacht van 
de leden worden gebracht.  

-   Aanmeldingen van nieuwe leden worden per direct opgenomen in de nieuwsbrief.  
-   Op 20 december wordt er een winterspektakel georganiseerd in Zutphen. Zo zullen er die dag een tiental 

springkussens op verschillende plekken in Zutphen komen te staan. KVZ is gevraagd om deze 
springkussens te 'bemensen'. Langs deze weg worden wij in de gelegenheid gesteld om KVZ en korfbal in 
de kijker te spelen. Margriet Nijstad pakt dit op vanuit het bestuur. Hulp is welkom! 

-   Het bestuur heeft besloten dat ouders/verzorgers die voor de jeugdselectie Oost of voor RTC zijn 
geselecteerd, een vergoeding kunnen krijgen voor gemaakte reiskosten. De kosten voor deelname aan de 
selectietrainingen zullen tevens door KVZ worden vergoed.  

-   De kantinecommissie heeft een voorstel aan het bestuur voorgelegd aangaande een nieuw af te sluiten 
biercontract. Het bestuur gaat akkoord. Het contract met Jupiler zal worden verlengd.  

-   Er wordt stilgestaan bij de stand van zaken rondom het project 'beachcourt'. De laatste stand van zaken 
wordt gedeeld.  

-   De hoofdsponsor GMB zal prominent zichtbaar worden op de nieuwe website. 
 
De volgende bestuursvergadering staat gepland op maandag 30 november.  
 
Namens het bestuur, 
Margriet Nijstad  
Bestuurssecretaris 
 
 


