
 

 

Van de bestuurstafel 25 september 2017 
 
De veldwedstrijden zijn weer volop van start. Sterker nog; over een paar 
weken gaan we de zaal weer in. Waar blijft de tijd?! 
 
Rimme en Marije praten het bestuur bij over de eerste overleggen van de KTZ. 
De portefeuilles zijn verdeeld en er is inzicht verkregen in de vacatures die nog 
bemenst moeten worden. Deze worden doorgestuurd naar Margriet. De eerste 
actie vanuit de KTZ is een clinic op 17 oktober voor trainers en coaches in de 
Hanzehal.  
 
We bespreken over het voorstel ‘procedure investeringen’. De behoefte aan 
een aanscherping van deze procedure komt voort uit een fout door een van de 
bestuursleden, waarbij de ondertekening van een opdracht in plaats van door 
twee leden van het bestuur, is ondertekend door één lid. In alle gevallen 
dienen opdrachten aan derden door twee bestuursleden te worden 
ondertekend. Daarnaast is het bestuur van mening dat opdrachten aan derden 
vooraf door het bestuur dienen te worden goedgekeurd. Het bestuur gaat 
akkoord met het ingediende voorstel.  
 
De A1 heeft geen nieuwe sponsor. De pakken van de A1 zijn nog bedrukt met 
het logo van de ‘oude’ sponsor. Het bestuur is van mening dat de A1 in 
representatieve KVZ kleding de wedstrijden in dient te gaan. Het bestuur ziet 
de A1 als visitekaartje van de vereniging. Het bestuur zal in overleg met de 
sponsorcommissie treden en de opdracht geven prioriteit te geven aan het 
zoeken van een nieuwe sponsor voor de A1.  
 
De afgelopen periode is er veelvuldig overleg geweest tussen gemeente, 
scholen en KVZ. Tijdens de ledenvergadering zal er geïnformeerd worden over 
de stand van zaken met betrekking tot de sporthal.   
 
Al enige tijd staat het onderwerp ‘Sleutelbeleid’ op de agenda van het bestuur. 
In het overleg van juli heeft Henry hiervoor een voorstel geschreven. Deze is 
besproken en op punten dient dit te worden aangepast. Een terugkoppeling 
naar aanleiding van de aanpassingen worden door Henry tijdens het volgende 
bestuursoverleg gegeven.    
   
Bij de oprichting van het beachcenter is afgesproken dat de beach en KVZ de 
onderlinge afspraken zouden formaliseren. Vooralsnog is dit niet gebeurd. 
Recent heeft Henry gesproken met een afvaardiging van het beachcenter. 
Dennis was hierbij aanwezig.  
 
Het bestuur spreekt af dat de fietsrekken voor ‘uitploegen’ aan de voorkant bij 
de parkeerplaatsen er voor het zaalseizoen dienen te staan.  Hierdoor kunnen 
fietsen in het rek een plek vinden en worden hekwerk en borden niet 
beschadigd. Verder zijn wij van mening dat het netter staat dan wat we nu 
weleens zien gebeuren.  
 
  
 



 

 

 
De ledenvergadering is op woensdag 25 oktober en start om 20.00 uur. Het 
clubhuis is vanaf 19.30 uur geopend. De agenda van de ledenvergadering 
wordt vastgesteld. Margriet draagt er zorg voor dat de stukken voor de 
ledenvergadering tijdig worden verspreid onder de leden.  
 
 
De volgende vergadering staat gepland op maandag 16 oktober.  
 
Namens het bestuur, 
Margriet Nijstad.  


