
 

 

Jaarverslag bestuur KIOS 1 juli 2018 - 30 juni 2019 

 

Bestuurssamenstelling en haar kerntaken  

Ronald Wagter Voorzitter en CP activiteitencommissie 

Rosan van der Linde Secretaris, CP jeugdcommissie 

Roel Jalvingh Penningmeester, CP actiecommissie, CP PR commissie 

Leanne van Dijk Algemeen lid, Korfbaltechnische zaken CP TC, CP Veilig Sportklimaat 

Frans Noppert Algemeen Lid, Accommodatiezaken, CP Sponsorcommissie 

Ilona v/d Tang Algemeen Lid, CP ledenwerfcommissie 

Vacature  

Het bestuur van KIOS heeft het afgelopen jaar 9 keer vergaderd.  

KIOS had op 1 juli 2018 183 leden. KIOS heeft op 1 juli 2019 177 leden.  

Het bestuur houdt zich bezig met de dagelijkse gang van zaken binnen de vereniging, waarbij 

het beleidsplan het uitgangspunt is voor het bestuur om de plannen en de uitvoering van de 

commissies aan te toetsen. Van hieruit krijgen dan jaarlijks een aantal aspecten extra 

aandacht.  

Tijdens de vorige ledenvergadering heeft Erik Kuijer aangegeven zich toe te willen voegen aan 

het bestuur. Helaas is gebleken dat dit door wijzigende omstandigheden niet meer in zijn 

huidige agenda paste en heeft hij gedurende het afgelopen jaar zijn taken neergelegd.  

Ook Frans Noppert gaat vanaf dit jaar stoppen bij het bestuur.  

Het afgelopen jaar heeft het bestuur zich vooral bezig gehouden met: 

- Opzetten van een nieuw beleidsplan – Zie agenda jaarvergadering 

- Vrijwilligers taken inzichtelijk maken en invullen – Deelname aan de cursus Meer 

vrijwilligers in kortere tijd 

- Doorvoeren rookvrij sportaccommodatie 

- Begin van het 100-jarig jubileum jaar 

- Deelname Rabobank Clubkas €801,18 

- Korfbalpalen geplaatst op NLDoet i.s.m. Speeltuinvereniging De Woldklimmers.  

- BeachEvent samen met VCR en TC ’T Wold 

- Doorlopend overleg met gemeente de Wolden (kunstgrasveld, accommodatie) 

- Ledenwerving via Welpen trainingen/Kangaroeklup.  



 

 

- Invoering spelregelbewijs voor de senioren 

- Privacy beleid 

- Korfbal TV in de kantine  

 

Prestaties op korfbalgebied 

In de competitie van 2018-2019 is gespeeld met: 

4 senioren teams van KIOS 

1 senioren team van KIOS/DOS’46 met vooral dames van KIOS. 

2 junioren teams van KIOS 

2 B-Aspiranten teams 

1 C-Aspiranten teams 

2 D-pupillen 4-tal  

2 E-pupillen 4-tal 

1 F-pupillen 4-tal 

Het vlaggenschip KIOS 1 heeft helaas in de zaal het tot doel gestelde 

kampioenschap gemist. ASVD uit Dronten was in de onderlinge wedstrijden net wat 

schotvaardiger. Ook op het veld kon de doelstelling van lijfsbehoud in de 

overgangsklasse niet behaald worden. In een beslissingswedstrijd tegen 

DOS/Kampen werd het onderspit gedolven. Jammer voor de afscheidnemende 

captain Luco Zantinge.  

KIOS 2 wist zich na het topjaar 2017-2018 nu zowel in de zaal als op het veld knap 

te handhaven in de reserve 1e klasse. 

KIOS 3 wist via een 2e plaats op het veld promotie af te dwingen naar de reserve 3e 

klasse. Een mooie prestatie. 

In de najaarscompetitie veld en in de zaalcompetitie wist het combinatieteam met 

DOS’46 kampioen te worden.  

Bij de jeugd wisten in het najaar op het veld KIOS E1 en KIOS D2 kampioen te worden. In 

het voorjaar werden KIOS E2, D1 en D2 op het veld ook kampioen te worden. In de zaal 

hadden de jeugdteam iets minder succes en waren er helaas geen kampioenen.  


