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Van de bestuurstafel 
 
Op maandag 24 oktober –twee dagen voor de Algemene Ledenvergadering- hebben we 
als bestuur ons reguliere overleg gevoerd. Voornaamst agendapunt was de voorbereiding 
op de ALV, maar daarnaast hebben we over de volgende zaken gesproken: 
 

• Op 12 oktober is het eerste overleg geweest tussen commissies en 
bestuur. Vanuit alle kanten wordt benadrukt dat dit een goed eerste 
overleg is geweest. Het bestuur gaat ieder seizoen tenminste vier keer met 
de verschillende commissies in overleg. 

• We nemen de actielijst door en concluderen dat een aantal zaken ver de 
deadline zijn gepasseerd. De actielijst wordt maandelijks doorgenomen. 
Toch blijkt dat er actiepunten worden doorgeschoven.  

• Henk Jan en Margriet hebben een gesprek gehad met Rogier Avis en Sanne 
van Dongeren van de Bixo. De overige leden van het bestuur worden 
hierover bijgepraat.  

• Marije geeft aan dat er voor de teampresentatie een plan is gemaakt. Alle 
ploegen zijn uitgenodigd. Marije heeft Michel over de teampresentatie 
ingelicht en afgesproken dat de voorbereiding voor de wedstrijd geen 
gevaar loopt.  

• Marije laat weten dat vanuit Rick de Jong zorg draagt voor de schotklok 
aan het begin van dit zaalseizoen. 

• Marije en John starten in november met evaluatiegesprekken met beide 
selectieteams. Vertegenwoordiging vanuit de TC zal bij deze gesprekken 
aanwezig zijn. Marije en John hebben daarnaast binnenkort gesprekken 
met de JTC, TOP en de scheidsrechterscommissie.  

• Vorige week is een gesprek geweest met Roelof, Ida, Marije en John over 
de wedstrijd met de ploeg uit China. De oefenwedstrijd wordt op 20 
december om 20.30 uur gespeeld in de Hanzehal. De Chinese gasten (25 
personen) lunchen voor de wedstrijd in de kantine. De selectie zal hierbij 
aanwezig zijn.  

• Henry koppelt de stand van zaken met betrekking tot de kantine terug.  
• Henny geeft aan dat het de bedoeling is dat alle bestuursleden 

vrijdagavond om 19.00 uur aanwezig zijn om de voorbereidingen van de 
vrijwilligersavond te treffen.  De avond begint om 20.00 uur en duurt tot 
22.30 met een uitloop tot 23.00 uur. De bardienst wordt gedraaid door 
mensen van WSV. Voor iets bij de koffie en de hapjes is gezorgd.  

• De nieuwjaarsreceptie wordt gepland op vrijdag 6 december. Overleg 
hierover is er met de kantinecommissie. Meer informatie volgt na de  
volgende bestuursvergadering op 21 november a.s. 

 
 
Namens het bestuur, 
Margriet Nijstad 
bestuurssecretaris 


