Bijzonder Algemene Vergadering over Beachkorfbal op 3 juni
Het bestuur van NKC’51 nodigt jullie allen uit voor een Bijzondere Algemene Ledenvergadering
(BAV) op maandag 3 juni om 19.30 uur.
Zoals jullie weten zijn we al een paar jaar aan het lobbyen om een beachveld aan te mogen
leggen in de nabijheid van onze accommodatie. Er is een mogelijkheid gevonden om een deel
aan ons terrein toe te voegen waar we ruimte hebben om twee beachvelden aan te leggen.
Door omstandigheden is de besluitvorming door de BLOS veel verder doorgeschoven dan dat
wij gehoopt hadden. Op maandag 20 mei wordt er een beslissing genomen en wij verwachten
dat dit een ja zal worden.
Graag willen wij jullie uitnodigen om met ons van gedachten te wisselen hoe we dit het beste
aan kunnen pakken. De aanleg en het onderhoud zijn voor kosten van NKC’51 en we moeten
een keuze maken hoe we de aanleg het beste kunnen aanpakken: versneld en al deze zomer
kunnen beachkorfballen, of de aanleg uitstellen naar volgend jaar maart en dan volgend jaar
zomer een start maken met het gebruik van het veld. We hebben verschillende plannen
gemaakt die we met jullie willen delen en graag jullie mening horen. Ook het kostenplaatje komt
hierbij aan bod.
Dat beachsport de komende jaren alleen maar zal groeien is een gegeven. Daarom lijkt het ons
goed om naast korfbal ook beachvolleybal en beachtennis (de snelst groeiende sport op dit
moment) mogelijk te maken. Een fantastische uitbreiding voor onze jeugd en allen die denken
daar nog bij te horen. Met de nieuwe beachclub denken we ook een groep gebruikers van
derden aan te trekken om met ons samen deze plek en organisatie uniek en geliefd in Nijverdal
te maken. Een plek waar op een lekkere beat swingend en spetterend gebald wordt in het zand.
Onder aanmoediging van het publiek langs de kant en zittend op het beachterras met de blote
voeten in het zand.
We hopen op een grote opkomst en veel positieve inbreng. We reken vooral op een grote
opkomst van de jeugd, jullie zijn de eerste gebruikers en gaan er ongelofelijk veel plezier aan
beleven. Maar dan willen we wel op jullie komst kunnen rekenen om met ons mee te denken.
Vanaf 15 jaar mag je meedenken en beslissen daarom vragen we je met klem om deze kans
niet voorbij te laten gaan.
We reken op jullie komst. Tot maandag 3 juni 19.30 uur in de Benne!

Aanleveren jaarverslagen en financiële stukken
Graag ontvangt het bestuur van alle commissies weer een jaarverslag (het verenigingsjaar loopt
van 1 juni tot en met 31 mei). Deze jaarverslagen zullen worden gepubliceerd in een van de
nieuwsbrieven voorafgaand aan de JAV, die op 26 juni zal plaatsvinden. De deadline voor
aanlevering is zaterdag 1 juni via secretaris@nkc51.nl. Daarnaast graag de financiële stukken
aanleveren op uiterlijk 8 juni via penningmeester@nkc51.nl.

Samenstelling commissies 2019-2020
Het bestuur vraagt alle commissies ook om de samenstelling voor volgend seizoen door te
geven. Wat het bestuur is opgevallen in de afgelopen jaren, is dat het steeds vaker voorkomt
dat commissieleden tijdens het seizoen stoppen. Dit is niet de bedoeling, aangezien
commissieleden tijdens de JAV worden benoemd voor een heel seizoen. Aftreden is pas weer
mogelijk tijdens de volgende JAV. Natuurlijk kunnen uitzonderingen hierop voorkomen, maar nu
zien we het te vaak gebeuren. Ook heeft dit gevolg dat er tijdens het seizoen weer nieuwe
mensen moeten worden gezocht, waardoor mensen soms tijdens de JAV benoemd terwijl ze al
maanden meedraaien of aftreden terwijl ze allang zijn gestopt. Daarom een verzoek aan alle
commissies en (potentiële) commissieleden om hier rekening mee te houden.

