KONINKLIJK NEDERLANDS
KORFBALVERBOND
Verslag Bondsbestuur
Datum:

21 januari 2013

Aanwezig:

Rob Meijer (voorzitter / RM), Jan Beunder (JB), Anita Derks (AD), Jeroen Breeschoten
(JBr), Irma Profijt-Doorlag (IP), Bert Filius (BF) en Nicole van Wonderen (NvW)

Afwezig:

Jeroen Weijermars (JW)

Gast:

Verslag:

Nicole van Wonderen

Agendapunt
1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Bericht van
verhindering is ontvangen van Jeroen Weijermars.

2. Verslag d.d.
12 november 2012

Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld.

3.
a) Mededelingen
b) Diversen

Vergoedingenbeleid vanuit een fiscaal perspectief
Een eerste inventarisatie heeft inmiddels plaatsgevonden, maar is nog niet
volledig afgerond. Op de volgende vergadering zal het totaalbeeld met de
fiscale beoordeling worden gepresenteerd.
Veiliger Sportklimaat
Besturen met een Visie is voor een beperkt deel opgenomen in de aanvraag
2013. Het bureau zal te zijner tijd inzichtelijk maken wat het perspectief is
voor 2014 en dit aan het Bondsbestuur voorleggen.
Rompregeling Arbitrage zal worden herzien op het gebied van de bonusmalus regeling en daarbij de koppeling makend naar de sportieve sanctie. Het
Bondsbureau zal voorzien in een voorstel reglementswijziging (evt. i.s.m.
JBr), welke besproken zal worden tijdens de BB vergadering van 27 februari
a.s. Het definitieve voorstel tot reglementswijziging zal ter besluitvorming
voorgelegd worden aan de Bondsraad op de vergadering in juni 2013, zodat
invoering per 1 juli 2013 gerealiseerd kan worden.
IKF Oproep voor aanmelding inzake organisatie congres en AV
De IKF heeft besloten om het congres aan Lissabon toe te wijzen.
Heidag Bondsbestuur en directeur
De heidag zal plaatsvinden op 1 maart (avondprogramma) en 2 maart
(ochtendprogramma) 2013. RM x AD x BF dragen zorg voor de invulling van
deze heidagen. Bespreekpunten zijn onder meer Strategische Cyclus en
Groei.

c) Representatieve
verplichtingen

Het Bondsbestuur neemt de lijst met alle evenementen en jubilea in 2013
door en stelt deze vast. NvW zal de lijst toesturen aan de voorzitters en
secretarissen van de Districtsbesturen en de professionals (VKC / PM’s).
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4. Evaluatie
Bondsraadvergadering
15 december 2012

Het Bondsbestuur heeft de Bondsraadvergadering d.d. 15 december 2012
geëvalueerd.

5. Groei
Weergave ledencijfers

a) Ledencijfers

Op dit moment wordt er iedere keer dat de KNKV website geopend wordt, een
pop up scherm getoond met de huidige stand van de ledencijfers t.o.v. het de
cijfers van vorig jaar. Het Bondsbestuur heeft besloten om de pop-up stop te
zetten. Het bureau zal nagaan wat de beste plek op de site is om de cijfers te
publiceren.
Het Bondsbestuur heeft het overzicht van de ledencijfers ter kennisneming
aangenomen. Zij verzoekt om een analyse van de ledencijfers, die inzichtelijk
maakt in welk segment het ledenverlies plaatsvindt.
Om de ontwikkeling van het focusprogramma te monitoren t.a.v. de
ledencijfers, zou het Bondsbestuur graag een overzicht (ppt sheet) ontvangen
per focusclub met onderstaande data:
de stand van de ledencijfers op het moment van ondertekening van de
samenwerkingsovereenkomst; de ondernomen / uitgezette activiteiten en de
ledenstand per maand; JBr zal dit bespreken met de PM LLS.

b) Focusprogramma stand van zaken

Het Bondsbestuur heeft kennis genomen van een overzicht met de stand van
zaken van het focusprogramma. Het Bondsbestuur is zeer benieuwd naar de
voortgang van het focusprogramma (met name of de activiteiten in gang zijn
gezet) en doet het verzoek om het huidige overzicht aan te vullen met
onderstaande informatie:
- Ledencijfers per peildatum ondertekening contract (waarbij aansluitend het
verenigingsplan opgesteld wordt);
- Ontwikkeling van de ledencijfers sinds de start en de relatie met het
verenigingsplan;
- De activiteiten vanuit het verenigingsplan starten en stand van zaken:
gaat alles volgens planning; zijn er ontwikkelingen te zien; zo niet, waar
stagneert het?
In het kader van het benaderen van de WKL clubs om zich aan te sluiten bij
het focusprogramma vanuit een voorbeeldfunctie, heeft het Bondsbestuur
besloten, om op het WKL voorzittersoverleg d.d. 15 mei a.s. het focusprogramma toe te lichten. De PM LLS zal in samenwerking met de TD de
WKL voorzitters hierover informeren. In april zal de agenda, een kort verslag
van de resultaten van de aangesloten focusclubs en informatie over het
focusprogramma aan de voorzitters toegestuurd worden.

c) Beachkorfbal plan van aanpak

d) IKF 2013 – Year of
the Youth –
stand van zaken

Aan het Bondsbestuur is een eerste aanzet voor een projectplan
Beachkorfbal voorgelegd. Het uitgangspunt is om beachkorfbal te ontwikkelen
als nieuwe tak van sport binnen het huidige KNKV aanbod van
korfbalproducten. In 2013 ligt de focus op het promoten van beachkorfbal, het
organiseren van een Beachtoernooi agenda in de zomerperiode en
uiteindelijk de ontwikkeling van een structureel Beach Korfbal programma.
Het Bondsbestuur gaat akkoord met het plan en de daarin opgenomen
activiteiten (met uitzondering van activiteit nummer 8, een Internationaal
toernooi in Portugal). De projectmanager Beachkorfbal zal verzocht worden
een concreter uitgewerkt plan van aanpak (waarin onder meer de
lidmaatschapsvorm nader is uitgewerkt), een projectbegroting met inkomsten
en uitgaven en het effect op de totale KNKV begroting ter bespreking aan de
Bondsbestuursvergadering van 27 februari 2013 voor te leggen.
In het projectplan beachkorfbal wordt een activiteit opgenomen in het kader
van de International Youth Korfball Day.
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6. Strategische Cyclus
2013

7. Korfbalmagazine

Op maandag 21 januari jl. heeft er een overleg plaatsgevonden tussen de
voorzitter, AD, IP en BF inzake de Strategische Cyclus en het tijdspad voor
e
2013. De grove lijnen van de 1 fase zijn bepaald:
- Jan / feb 2013 vindt de dinerafspraak met de Districtsvoorzitters plaats.
Bij deze gelegenheid zal ook de strategische cyclus 2013 worden afgetrapt.
- De directeur en AD bereiden een concept plan voor ter bespreking in het
rondje Nederland (voorjaar 2013);
- Het Bondsbestuur overweegt om de District- / regiobijeenkomsten t.b.v. het
rondje Nederland terug te brengen naar één Districtsbijeenkomst per district;
Het is aan het District om te bepalen of zij zelf een verdere doorvertaling
willen realiseren naar de regio’s.
In het overleg is besloten dat AD en BF vervolg geven aan de planning en
inhoud van de Strategische Cyclus. Zij zullen het Bondsbestuur op de
vergadering van 27 februari op de hoogte stellen van de stand van zaken.
Zodra het tijdspad 2013 gereed is, zal deze naar de Districtsbesturen en
andere betrokkenen gecommuniceerd worden.
Het Bondsbestuur heeft besloten om voor het seizoen 2012-2013 nog één
korfbalmagazine uit te brengen in de oude vorm, direct na Ahoy. Dit zal
verzorgt worden door de huidige vormgever en drukker. Het Bondsbureau zal
een voorstel doen voor een nieuwe vorm voor het magazine.

8. Evenementen
a) Plan : Integrale
evenementenvisie
inclusief sponsoring
b) Ahoy 2013:
plan van aanpak

d) Korfbalgala

Dit agendapunt zal opgeschoven worden naar de Bondsbestuursvergadering
van mei 2013.
Het Bondbestuur heeft het plan van aanpak ontvangen. De tarieven voor de
entreekaarten zijn vastgesteld. De kaartverkoop zal deze week zal starten.
Het Bondsbestuur heeft niet ingestemd met de begroting voor het evenement
en verzoekt om een plan, waarin de keuzes en mogelijkheden helder in beeld
worden gebracht, zodat het evenement naast inhoudelijk aantrekkelijk ook
financieel verantwoord uitgevoerd kan worden.
Op eenzelfde wijze kan het korfbalgala aan het Bondsbestuur worden
gepresenteerd.
Beide voorstellen (en keuzemogelijkheden) zullen worden geagendeerd voor
de vergadering van 27 februari a.s. De Controller en de Manager
Evenementen zullen de documenten vorm geven en vooraf met de
penningmeester afstemmen.

c) Korfbal congres ’13
– plan van aanpak
9. Rondvraag en
sluiting

Het korfbalcongres zal geen deel uitmaken van het programma van Ahoy.
JW x AD maken een plan van aanpak en sturen deze toe aan het
Bondsbestuur en directie.
Voordracht kandidaat Adviescommissie Arbitrage
Het Bondsbestuur heeft een kandidaat benoemd als lid van de
Adviescommissie Arbitrage. De ambtelijk secretaris van deze commissie zal
geïnformeerd worden.
Er zijn geen verdere vragen. De voorzitter bedankt iedereen voor zijn / haar
inbreng en sluit de vergadering om 22.00 uur.

Verzendlijst:
Bondsbestuur, Reglementscommissie en Landelijke Financiële Commissie.
Tevens worden de vastgestelde notulen gepubliceerd op de KNKV Website.
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