Jaarverslag technische commissie 2016-2017

Een lid heeft afscheid genomen van de technische commissie, te weten Michiel Duiven. Bedankt Michiel voor je
inbreng en inzet de afgelopen jaren.
Met ingang van het seizoen 2017 en 2018 hebben wij 2 nieuwe leden in de Technische Commissie, te weten
Annemieke Wever en Frank Wagter. Wij heten hen van harte welkom en wensen hen veel succes.
De volgende personen hadden zitting in deze commissie het afgelopen jaar. De taakverdeling was als volgt:
Ard Nijdam (voorzitter):
- voorzitterstaken
- voortgangsgesprekken met hoofd en assistent trainer
- oefenwedstrijden selectie
- zoeken trainers/coaches jeugdteams
Janneke Dam(secretaresse):
- secretariaat TC
- verslaglegging TC overleg en het maken van de agenda
- organiseren selecties/uitnodigingen
- jaarverslag TC
Leanne van Dijk (secretariaat):
- contactpersoon TC/Bestuur
- beheer mailbox TC
- assistent teambegeleider KIOS1
- opgave selectieteams KNKV
Klaas Jan Slomp (lid):
- trainingsuren veld/zaal (schema maken)
- aanvraag sporthaluren gemeente De Wolden (inhuren uren)
- begeleiding/voorlichting jonge trainers
- opleidingen
- training voor kader organiseren
- zoeken trainers/coaches per team.
Martijn vd Linde (geen lid TC, wedstrijdsecretariaat):
- opgave teams bij KNKV (3x per jaar)
- inplannen competitiewedstrijden
- contactpersoon Sportlink
- inhuren uren sporthal voor competitiewedstrijden.
Chantal Snijder (lid):
- voortgangsgespreken hoofdtrainer en assistent trainer
- zoeken trainers/coaches voor de jeugdteams
- organiseren selecties
- begeleiden stagiaires

Michiel Duiven (lid):
- inplannen scheidsrechters competitie- en oefenwedstrijden
- technisch kader opnieuw opstarten
- training voor kader organiseren
De taken van Ronald Wagter, die vorig jaar gestopt is om voorzitter te worden in het bestuur, zijn
overgenomen door de andere TC leden.
Nu er weer twee nieuwe TC leden zijn, nemen die een aantal taken tot zich. Frank Wagter regelt alles rondom
scheidsrechterszaken en Annemieke Wever zal het wedstrijdsecretariaat overnemen van Martijn v.d. Linde.
Wij willen Martijn bedanken dat hij het wedstrijdsecretariaat is blijven doen.
Alle leden van de commissie zijn betrokken bij het indelen van de teams. Inmiddels
speelt er met ingang van veldseizoen 2017-2018 weer een team in de wedstrijdklasse, te weten B1. Er zijn
geen selecties gehouden bij de indeling van de jeugdteams.
Voor de junioren A-teams is samenwerking gezocht met KORU in Uffelte omdat beide verenigingen te kampen
hebben met een tekort aan spelers. Met ingang van het veldseizoen 2017 – 2018 wordt er door de junioren A1
gezamenlijk getraind en gespeeld in Uffelte/Ruinerwold.
Er is veel tijd besteed aan het krijgen van voldoende trainers/coaches en scheidsrechters. Het wordt steeds
moeilijker vrijwilligers te vinden die de KIOS jeugd trainen willen geven en/of coachen. Uniek is KIOS hierin niet.
Om de vereniging draaiende te houden is de inzet van iedereen nodig. Iedereen begrijpt dat. Gelukkig zet een
groot deel van de KIOS selectie zich in voor onze jeugd. Er is een tekort aan trainers/coaches maar een nog
groter tekort aan scheidsrechters!
Dit seizoen is er een nieuwe hoofdtrainer (Rob Verra) aangetrokken voor Adri Kok. Adri had te kennen gegeven
te willen stoppen na 5 seizoenen KIOS. Jordy Wessel zou aanvankelijk ook stoppen maar bleek door
verandering van werkkring toch in de gelegenheid te zijn training en coaching van KIOS op zich te nemen. Dit is
voor het laatste seizoen.
Er is veel tijd gestoken in het op peil houden van de KIOS selectie. Dit is slechts gedeeltelijk gelukt. Het aantal
dames is wel 9 gebleven maar bij de heren waren er bij de start van de competitie maar 8 spelers beschikbaar.
Inmiddels zijn er 9 heren beschikbaar voor de selectie. Op advies van het bestuur van KIOS worden Baspiranten gevraagd als invaller te fungeren mocht er een tekort zijn bij de heren.
Voor KIOS 3 is een trainers roulatieschema gemaakt. KIOS4 en het KIOS/Dos’46 combiteam verzorgen in
onderling overleg hun trainingen.
De commissie heeft van november vorig jaar tot 8 oktober dit jaar 7 x vergaderd.
Behandeld worden dan de punten die in het jaardraaiboek staan.
KIOS heeft ook dit seizoen te maken met veel opzeggingen, in totaal 22 stuks. Binnen de TC wordt veel over de
toekomst van KIOS gesproken.
Ook dit seizoen is er weer één combiteam DOS’ 46/KIOS. Het is fijn dat wij elkaar op deze manier als
verenigingen kunnen helpen. Verdere samenwerking is er momenteel nog niet.
Mocht het toch zo zijn dat je als speler of als ouder het ergens niet mee eens bent dan kun je dit natuurlijk met
de TC bespreken. Er zal dan gekeken worden of er een oplossing is voor het probleem. In alle redelijkheid is er
vaak in onderling overleg een oplossing te vinden.
De TC bedankt al ons kader, voor hun enorme inzet, zodat elke keer de teams weer kunnen trainen en spelen.
En dat er elke keer weer een scheidsrechter bij de wedstrijden staat.

Opgesteld door Janneke Dam, secretaresse TC

Jaarverslag jeugdcommissie:
De jeugdcommissie bestaat uit de volgende leden
Alice Jansen
Rosan van de Linde
Lana Nijmeijer
Laura Dekker
Johan Roelevink
Ryanne Figeland
Bart van de Linde
Greetje Roelevink
Sandra Schutte
Stephan van Dijk heeft vanwege z'n werk de commissie verlaten
De commissie heeft tijdens het seizoen 2016/2017 de volgende activiteiten georganiseerd.
Kampweekend naar Appelscha voor B,C,D jeugd
Sinterklaas in de KIOSK voor E en F jeugd
Pietenbezorgdienst
Vossenjacht met Pasen voor D, E en F jeugd
Bowlen voor A,B C en D jeugd
In samenwerking met de activiteitencommissie en de familiedagcommissie een ouderkind / mixtoernooi /
familiedag.
Voor het seizoen 2017 / 2018 staan er weer leuke dingen op het programma.
Het blijft lastig om kinderen ( en hun ouders ) enthousiast te krijgen voor de verschillende activiteiten.
Goede ideeën zijn dan ook zeker welkom.
Namens de jeugdcommissie,
Sandra Schutte

Jaarverslag actiecommissie:
De actiecommissie bestaat uit de volgende leden,
Greetje Roelevink
Annemieke Wever
Janine Weide
Sandra Schutte
De commissie heeft tijdens het seizoen 2016 / 2017 de volgende acties georganiseerd.
In oktober 2016 de appeltaartenactie in samenwerking met Coöp Sietze Koetsier.
Met Pasen de jaarlijkse paasbrodenactie in samenwerking met Opoe's erfenis en Bakkerij Ubak.
Als commissie lopen wij erg aan tegen het feit dat ( jeugd )leden en hun ouders/ verzorgers steeds minder
betrokken lijken. Hierdoor wordt het voor ons steeds moelijker om genoeg mensen bij elkaar te krijgen om de
acties een succes te laten zijn. Mede daardoor is de opbrengst van de acties lager dan we graag zouden zien.
Namens de actiecommissie,
Sandra Schutte

Jaarverslag sponsorcommissie Oktober 2016 tot Oktober 2017
De commissie bestaat momenteel uit 6 leden : Jelle Wagenaar, Rosalie Drost, Rogier Nijdam, Sandra Hendriks,
Stephan Scheper en Sandra Jans. Sandra Jans heeft besloten om na 5,5 jaar te stoppen met de sponsor en
kledingcommissie. Wij willen haar hartelijk bedanken voor haar inzet binnen de commissie. Tot onze vreugde
mogen we Janet van Spil als nieuw lid in de commissie verwelkomen. Zij zal de (administratieve ) taken van
Sandra Jans over gaan nemen.
De sponsorcommissie is o.a. altijd bezig met het vinden van nieuwe sponsoren voor KIOS en het onderhouden
van de bestaande KIOS vrienden. Dit doen we door onder andere bezoekjes af te leggen en kaartjes te sturen
bij lief en leed. Ook krijgt iedere shirtsponsor aan het begin van ieder seizoen een overzicht wanneer zijn of
haar gesponsorde team speelt. We lichten de sponsor in wanneer het gesponsorde team kampioen kan
worden.
De ontwikkelingen en activiteiten waar wij ons dit jaar verder mee bezig hebben gehouden zijn de volgende:
–
Begin januari 2017 hebben alle sponsoren van KIOS een kaart gekregen met daarop een
nieuwjaarsgroet. Dit jaar was het een prachtige foto van het KIOS complex in de sneeuw.
–
Als nieuwe KIOSbordsponsoren mogen we dit jaar verwelkomen: JAB bouwkundig advies, Pouwels
Otten BV en PR Huize Derks.
Als nieuwe KIOS korfsponsor mogen we Duracert verwelkomen bij onze KIOS vrienden. Ook zijn we blij om
mede te delen dat Verbouwbedrijf Westenbrink naast bordsponsor, ook tenuesponsor wordt. Hij gaat KIOS 4 in
een volledig nieuw tenue steken.
Ook zijn er een aantal sponsoren die hun contract weer verlengd hebben.
–
Iedere sponsor heeft sinds kort een eigen contactpersoon binnen de sponsorcommissie. Bij deze
persoon kan de sponsor altijd terecht voor vragen, opmerkingen en onduidelijkheden.
De sponsoren zijn per mail op de hoogte gesteld wie hun contactpersoon is met de bijbehorende
contactgegevens.
–
De Kledingcommissie: Dit jaar is besloten om het inleveren van de kleding aan het eind van seizoen er
wat anders uit te laten zien. Alleen de shirtjestassen, begeleiderskleding en de tassen met de trainingspakken
worden ingenomen. De spelers kunnen het rokje /broekje houden. Is de maat niet meer goed of is er iets met
het rokje/broekje kunnen ze bij de kledingcommissie terecht. Dit zelfde geldt voor de tassen en inspeelshirts
die bepaalde teams hebben.
–
Naast Sandra Jans heeft Gwen van de Belt ook besloten om de kledingcommissie te verlaten. Beide
bedankt voor jullie inzet. Leuk om mede te delen is dat Miriam Schra plaats zal nemen in de kledingcommissie.
Samen met Legien Lok en Rogier Nijdam vormt zij de kledingcommissie.

Jaarverslag PR Commissie 2016-2017
De PR Commissie had afgelopen seizoen de volgende leden: Denise Runhart, Karin de Jonge, Luco Zantinge,
Tetsje Zijlstra en Annemarie van Spil
De PR commissie is verantwoordelijk voor de digitale nieuwsbrief, de website, facebook etc.
Om dit allemaal van goede en up to date informatie te voorzien zijn wij afhankelijk van goede informatie van
alle verschillende commissies. Helaas loopt dit niet zoals we zouden willen!
Vorig jaar hebben we een app groep gemaakt waarin van elke commissie ten minste 1 contactpersoon zit zodat
het gemakkelijk is om nieuws te delen. Hier wordt amper tot geen gebruik van gemaakt.
Meermaals moeten wij nieuws van KIOS uit de media vernemen en dan staat het bij ons nergens vermeld. Dit is
wel jammer.
Vandaar nogmaals dringend het verzoek om nieuws met ons te delen zodat wij het op de juiste kanalen kunnen
plaatsen.
De nieuwsbrief wordt gemaakt door Denise en Annemarie en de site/facebook wordt verzorgt door Leanne en
Karin.
We hebben een vacature bij onze geweldige commissie. Dus als je zin hebt of nog iemand weet die ons kan
versterken laat het ons dan weten. We willen graag starten met instagram omdat dit veel door onze jeugd
gebruikt wordt. Vind je het leuk om hiermee bezig te houden? Geef het aan ons door.
Karin de Jonge
PR commissie.

