Bestuursverslag 2017 – 2018
Periodiek is het bestuur bij elkaar gekomen om te vergaderen over de operationele zaken en soms
ook wat meer strategische uitdagingen. Als vicevoorzitter hield Edwin de APL en de agenda bij. Dit
jaar passeerden o.a. de volgende punten de bestuurstafel:
-

Evaluatie reünie/hutspot/BBQ
Evaluatie kidssport dag
Spelregelcursus senioren + jeugd en vervolgagenda opleiding jeugd
Problematiek gebruik veld door rugby
Onderhoudsperikelen gebouw kantine
Overleg met de diverse commissies (onder meer de kantine, sponsor, TC)
Inventaris kantine
Materiaalhok
PR & Communicatie
Privacy wetgeving
Uitbreiding bestuursleden

Naast het formele overleg werden zoals vanouds veel acties en overleg afgetikt bij trainingen of
andere korfbalactiviteiten. We zijn een kleine club dus zijn de lijnen vaak heel kort. Het experiment
om een jeugdbestuur te starten is goed ontvangen al bleef de enige echte taak waar dit jeugdbestuur
haar energie in stak de mede organisatie van het jeugdkamp. Beter zou zijn om er een
jeugdactiviteiten commissie van te maken.
Wat helaas minder aan de orde is geweest is, zijn ledenwerfacties. Clinics naar één of meer
basisscholen zijn uitgesteld. Ook de G<12 groep zal later nog worden opgepikt. Op de jaarlijkse
special-kids dag is Terda elk jaar van de partij, veel stickers uitgedeeld. Wel is veel werk van PR
gemaakt om als club en sport in de media te laten opvallen.
Het huidige bestuur dient te worden uitgebreid. Huidige aantal is te klein om effectief te besturen.
Uitbreiding wordt met name gezocht bij kandidaten die een frisse blik op onze sport en club mee
kunnen brengen, maar wel het DNA van onze club delen. Dat mogen dus zowel actieve spelers zijn
alsmede ouders van bijvoorbeeld jeugdleden. Enthousiasme alleen is daarbij niet voldoende. In het
verleden heeft het bestuur daar geen goede ervaringen mee gehad.
Het DNA van onze club? Bij een laatste evaluatie is ooit opgetekend dat wij een sociale club zijn waar
plezier vooropstaat en niemand wordt buitengesloten. Korfbal is een teamsport, dat doen wij dus
met elkaar. Respect voor elkaar en naar de tegenstander staan voorop en dat geldt ook voor onze
toeschouwers.
Namens het bestuur, Halbe

Hierbij een kort verslag van de sponsor- en energiecommissie over het
afgelopen boekjaar.
Sponsorcommissie:
De gebruikelijke sponsors hebben ook dit jaar hun bijdrage gedaan:
•
•

De Weert in de vorm van € 180 voor shirts voor team 1 en € 320
overgemaakt;
Innofusie met € 500 plus de domeinregistratie voor terda.nl (€ 20).

De bijdrage van CZ is door een misverstand niet verkregen.
Vermeldenswaard is nog dat sponsor Otentic Customs (Chris Doodewaard)
begin 2018 het aanbod heeft gedaan om shirts voor de vereniging te
sponsoren. Dit is gemeld aan het bestuur, maar er is vervolgens geen
reactie op gekomen. Gemiste kans, dus.
Energiecommissie:
Geen nieuws. Qurrent is nog steeds concurrerend, dus er was geen reden
over te stappen.
Met vriendelijke groet,
Ton Verschuren

Notulen evaluatie kamp 2018:
Datum: 22-08-2018
Aanwezig: Hidde, Jente, Isabelle, Nadja
Afwezig: Anja
Locatie Terda-terrein is goed bevallen. Nadja geeft aan dat zij het jammer vindt dat je op bekend
terrein bent. De B heeft aangegeven het prettig te vinden, ze konden “keten” zonder een ander tot
last te zijn. De A vond het ook relaxt. C geen reactie gehoord.
Kinderen wisten niet wie de kampleiding was en zij niet wie de kinderen waren. In het vervolg een
kennismakingspel – voorstellen oid inlassen. De A vraagt om in het vervolg senioren begeleiding
eerste aanspraakpunt te laten zijn ivm problematiek van sommige kinderen.
Oorspronkelijke idee met het thema “expeditie Robinson” was moeilijk uitvoerbaar gebleken.
Vandaar dat hier van afgeweken is. Wanneer je zo’n groot thema wil handhaven moeten de
voorbereidingen hiervan eerder starten. Kamp voorbereiden kost meer tijd dan de A gedacht had. Ze
hebben zich hierin verkeken. (niet erg … ook weer een leermoment)
Nadja, Klaas en Anja waren soms in dubio wanneer ze wel of juist niet moesten bijsturen. A geeft aan
dat ze bijsturing/feedback juist als prettig hebben ervaren. Had best meer gemogen. Ze hebben wat
overleg momenten gemist.
Vrijdagavond kampvuur, gezellig verlopen.
Zaterdag was een succesvolle dag. De middag ivm de warmte moeilijk in te vullen.
Zondag gezamenlijk afsluiten
Wanneer het budget vooraf duidelijk is aan de kamp-organisatie is het duidelijk wat er aangeschaft
en ingekocht kan worden.
Er was geen duidelijke taakverdeling, waardoor er veel op Jente haar “bordje” terecht kwam. Best
een verantwoording  knap gedaan!
Acties volgend jaar:
- Kampcommissie samenstellen uit C-B-A – team en volwassenen
- Vroegtijdig starten met de voorbereidingen
- Duidelijke taakverdeling maken
- Kampbijdrage eerder vaststellen/berekenen
- Budget vooraf opvragen
- Vaste overleg momenten tijdens kamp inlassen. Bv. 2 of 3x daags
- Voorstellen aan de kinderen en kinderen aan elkaar/leiding
Jente en Hidde willen volgend jaar wel weer in de organisatie, maar moet breder gedragen worden.
Meer volwassen inmenging. Isabelle zit in haar examenjaar. Niet haalbaar om de organisatie van het
kamp erbij te doen.

