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Van de bestuurstafel 
(bijzonder editie) 

 
Tijdens het laatste bestuursoverleg hebben we naast een aantal zaken van meer 
huishoudelijke aard, vooral gesproken over de voortgang van het onderzoek naar de 
mogelijkheid van een eigen sporthal. De conclusie van deze discussie is naar alle leden 
toegekomen in een uitnodiging op 14 december, waar iedereen tijdens een ‘bijzondere 
ledenvergadering’ geïnformeerde zal worden over de stand van zaken en er akkoord zal 
worden gevraagd over de vervolgfase.  
 
Vanaf het moment dat de uitnodiging is verzonden, zijn er een aantal vragen bij het 
bestuur binnengekomen. Deze ‘Van de Bestuurstafel’ wijden we dan ook aan het 
beantwoorden van deze vragen.  
 
Prominent is de vraag welke doelgroep stemgerechtigd is. In onze statuten is vastgelegd 
dat leden (dus spelend en niet spelend) vanaf 15 jaar stemgerechtigd zijn. Dit betekent 
dan ook dat leden jonger dan 15 jaar, maar ook ouders/verzorgers van deze leden niet 
stemgerechtigd zijn. Omdat wij van mening zijn dat deze groep over een onderwerp als 
deze wel degelijk betrokken moeten zijn, zijn ouders/verzorgers van deze categorie ook 
van harte welkom. Gezien het tijdstip van de vergadering, stellen wij als bestuur de 
leeftijdsgrens op 13 jaar. Dit betekent dat jeugdleden tussen 13 jaar en 15 jaar welkom 
zijn. Zij zijn niet stemgerechtigd.  
 
Een andere vraag die is gesteld, betreft de mogelijkheid om een zienswijze te hebben, 
maar op 14 december niet aanwezig te kunnen zijn. Mocht u tot deze categorie behoren, 
dan bieden wij u de gelegenheid om via het mailadres; bestuurssecretariaat@kvz2000.nl 
uw zienswijze te mailen. Deze zal dan ten tijde van de vergadering worden voorgelezen.  
Om te stemmen dient u aanwezig te zijn. Niet aanwezig betekent bij een stemming dat 
uw stem niet meetelt.  
 
Wij hebben signalen dat deze en gene wil komen omdat hij/zij geïnteresseerd is in KVZ 
en in de toekomst van KVZ. Wij stellen deze interesse bijzonder op prijs! Omdat het een 
ledenvergadering betreft zijn niet-leden in de uitnodiging niet meegenomen. Niet-leden 
zijn welkom om te komen, maar mogen niet meepraten en zijn niet stemgerechtigd, zij 
zullen enkel als toehoorder aanwezig zijn.  
Bent u geïnteresseerd maar geen lid van KVZ en wilt u aanwezig zijn? Dan dient u zich 
voor 14 december aan te melden via bestuurssecretariaat@kvz2000.nl. Wanneer u zich 
niet heeft aangemeld, dan zullen wij u deze avond niet kunnen toelaten in ons clubhuis.  
 
Heeft u verder nog vragen, schroom dan niet om deze aan één van de bestuursleden te 
stellen! 
 
Wij hopen u allen te mogen begroeten op woensdag 14 december. Ons clubhuis is vanaf 
20.00 uur geopend.    
 
 
Namens het bestuur, 
Margriet Nijstad 
bestuurssecretaris 


