KONINKLIJK NEDERLANDS
KORFBALVERBOND
Verslag Bondsbestuur
Datum:

27 februari 2013

Aanwezig:

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

Afwezig:

Gast:

Productmanager Arbitrage en Projectmanager Beachkorfbal

Verslag:

Nicole van Wonderen

Agendapunt
1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2. Verslag d.d.
21 januari 2013

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. BF x JB hebben overleg gehad en hebben een nieuwe
afspraken gemaakt over de oplevering.
Veiliger Sportklimaat (VSK)
Op 22 februari jl. heeft het NOC*NSF het KNKV geïnformeerd over de
toekenning van de VSK gelden voor 2013. Bijna alle ingediende aanvragen
zijn gehonoreerd. In 2012 hebben we een voorzichtige start gemaakt met
VSK-activiteiten. Hierbij werd ingezet op Besturen met een Visie en enkele
modules t.a.v. opleidingen. De aanvraag van 2013 bouwt hierop voort en uit
met activiteiten gericht op Sportief Besturen, Sportief Coachen en gerichte
bijscholingsmodules voor trainers en scheidsrechters. We streven ernaar dat
de VSK-activiteiten een integraal onderdeel uitmaken van het KNKV werkplan
2013. Speerpunt hierin vormt het Focusprogramma, waarbij wij in 2013
maximaal 40 verenigingen intensief zullen gaan begeleiden en ondersteunen
in hun ‘Groei’ ambitie, inclusief VSK doelstellingen.
Subsidievaststelling
De directeur informeert het Bondsbestuur, dat het KNKV samen met andere
sportbonden in augustus 2009 was gestart met het project ‘Samen voor
Sportiviteit en Respect’. De hoofddoelstelling van dit project was om het
gedrag van alle betrokkenen op het korfbalspeelveld te laten vallen binnen de
door onze bond opgestelde gedragscodes. Het resultaat is geweest dat veel
korfbalverenigingen het onderwerp opgenomen hebben in hun beleidsplan en
actief aan de slag zijn met Sportiviteit en Respect. Op 6 februari jl. heeft het
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport dan ook aan ons bevestigd,
dat zij de subsidie voor het Project ‘Samen voor Sportiviteit en Respect’
definitief heeft vastgesteld op het toegekende subsidiebedrag van € 68.900,-.
Het KNKV zal door het project ‘Naar een Veiliger Sportklimaat’ de komende
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jaren aandacht blijven vragen voor Sportiviteit en Respect zij het in een breed
perspectief.
c) Representatieve
verplichtingen

Het Bondsbestuur neemt de lijst met alle evenementen en jubilea in 2013
door en stelt deze vast. Het overzicht van de representatieve verplichtingen
zal aangepast worden.
16 - 17 maart 2013 – U16 Korfball World Cup Schijndel 2013 :
Officiële opening vindt plaats op zaterdag 16 maart om 13.00 uur. AD zal de
openingstoespraak verzorgen. De prijsuitreiking vindt plaats op zondag 17
maart rond 18.00 uur (finale start om 16.45 uur).
Andere dagen zijn present: RM x AD x JBr (ov).
23 maart 2013 – Indoor Sport Spektakel & Kampioenschap van Nederland
dameskorfbal : present zijn RM x AD x JBr
28 – 31 maart 2013 – IKF U19 Korfball World Cup in Leeuwarden :
Donderdag 28 maart : opening om 19.00 uur : present namens BB: IP x AD x
Directie: BF x KR
Vrijdag 29 maart: namens BB: IP x AD x Directie: KR x prof: HvM x RW
Zaterdag 30 maart: namens BB : IP x JBr
Zondag 31 maart: namens BB : RM met partner x JBr x Directie: KR x
Prof: HvM x RW
Jubilea:
100 jarig jubileum PSV Korfbal: namens BB zijn RM x AD present.
75 jarig jubileum S.K.C. Merwede : namens BB is AD (RM reserve) present.

4. Groei
a) Ledencijfers

b) Focusprogramma stand van zaken

c) Beachkorfbal plan van aanpak incl.
begroting

Het Bondsbestuur heeft het overzicht van de ledencijfers ter kennisneming
aangenomen en constateert, dat ondanks de gedane inspanningen vanuit het
KNKV er een dalende trend te zien is in de ledencijfers.
BF zal in samenwerking met IP een voorstel doen in het kader van Groei,
waarin opgenomen is welke inspanningen er vanuit het KNKV verricht zijn en
reeds worden verricht, wat de resultaten zijn en welke resultaten nog
gerealiseerd kunnen worden op korte termijn.
De Bondsbestuursleden zullen eventuele verwachtingen aan IP doen
toekomen.
Het Bondsbestuur heeft kennis genomen van een overzicht met de stand van
zaken van het focusprogramma. JBr informeert het Bondsbestuur dat hij
binnenkort in gesprek gaat met PM LLS om de scorecard per club te
ontwikkelen ten behoeve van het monitoren van de focusclubs.
De projectmanager Beachkorfbal presenteert een plan van aanpak inclusief
begroting aan het Bondsbestuur. Het plan van aanpak richt zicht in de kern op
het realiseren van een eerste Beachkalender in de zomer met een afsluitend
Open NK en tevens zal de aandacht gericht zijn op het promoten van het
product middels diverse marketingtools als een toolkit en een trailer.
Het Bondsbestuur geeft haar goedkeuring op het plan van aanpak inclusief de
begroting, mits er een aanvulling op het plan komt met vermelding van de
doelstellingen en opbrengsten (als bezoekersaantallen, media aandacht,
sponsors) voor de komende 3 jaar. Dit zal geagendeerd worden voor de
eerstvolgende Bondsbestuursvergadering.
Voorts heeft er afstemming plaatsgevonden over een aantal evaluatiemomenten waarin de voortgang besproken zal worden in de BB
vergaderingen: na het plaatsvinden van de Sportweek zal de projectmanager
voorzien in een uitgebreid verslag van de stand van zaken. En voor de BB
vergadering van oktober – november 2013 zal er een algehele evaluatie van
het project en een doorkijk naar 2014 voorgelegd worden aan het
Bondsbestuur.
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De projectmanager licht aan het Bondsbestuur toe, dat het evenement ´de
internationale dag voor de jeugd d.d. 15 juni 2013´ gefinancierd zal worden
vanuit het project beachkorfbal.

5. Strategische Cyclus
2013 (voortgang &
heidag 1 en 2 maart)

Organisatie ‘rondje
Nederland’

De voorzitter bedankt de projectmanager Beachkorfbal voor zijn inbreng.
Aan het Bondsbestuur is een notitie ter inleiding van de Strategische Cyclus
2013 voorgelegd. De notitie is een voorzet en schetst een aantal hoofdlijnen
van beleid voor 2014. Het Bondsbestuur gaat akkoord met de notitie. Deze
zal op 4 maart a.s. verstuurd worden aan de Districtsbesturen, adviescommissies en werkgroepen om hier hun reactie op te geven. In de notitie zijn
tien mogelijke onderwerpen voor het rondje Nederland opgenomen. Omdat
het aantal onderwerpen te groot is om allemaal te gaan bespreken, zal
worden verzocht aan te geven welke vier onderwerpen naar hun mening
besproken dienen te worden in het Rondje Nederland (uiterlijk 31 maart
2013). N.a.v. de verzamelde input zal er een concept strategisch plan
opgesteld worden ter bespreking tijdens het rondje Nederland (medio mei /
begin juni).
Aan het Bondsbestuur is een voorstel voor de organisatie van het rondje
Nederland als onderdeel van de Strategische Cyclus voorgelegd. Het idee is
om landelijk in totaal 4 bijeenkomsten te organiseren, waar (indien mogelijk)
het voltallige Bondsbestuur en professionals vertegenwoordigd zijn. Alvorens
tot besluitvorming over te gaan, zal er eerst afstemming met de Districtsvoorzitters plaatsvinden tijdens het informele diner met RM x AD x BF op
dinsdag 19 maart a.s.

6. Evenementen
a) Ahoy 2013:
plan van aanpak incl.
begroting

Uitvoeringsbesluit

De penningmeester heeft in samenwerking met het Bondsbureau een voorstel
opgesteld en licht deze toe aan het Bondsbestuur. Het voorstel bevat een
financiële paragraaf behorende bij de begroting van Ahoy 2013, een aantal
besparingsmogelijkheden (waaronder het minimaliseren van de afterparty) en
een aanpassing in de verplichte afname voor de clubs. Het Bondsbestuur
gaat akkoord met het voorstel en met het voorgelegde uitvoeringsbesluit
‘tegemoetkoming deelnemers zaalkorfbalfinales gemengde ploegen’.
Het Bondsbureau zal de komende periode haar focus hebben op het
realiseren van een ‘uitverkocht’ Ahoy.
Voor de BB vergadering van juni zal de evaluatie van Ahoy 2013 en plan van
aanpak Ahoy 2014 geagendeerd worden.

b) Korfbalcongres
2013

Het Bondsbestuur besluit om in 2013 geen bestuurderscongres te
organiseren, maar om dit in 2014 te doen. De eerste ideeën zijn een congres
in het kader van de Strategische Cyclus ter vervanging van het rondje NL en
bij voorkeur gekoppeld aan Ahoy. De directeur zal voor de Bondsbestuursvergadering van mei 2013 een bespreekstuk opleveren met de doelen van
het congres gekoppeld aan de vier pijlers.

c) Korfbalgala

Het plan van aanpak inclusief de begroting was nog niet gereed. Het
Bondsbestuur heeft verzocht deze binnen twee weken toe te sturen, zodat er
overleg kan plaatsvinden tussen het Bondsbestuur (RM x JB) en het
Bondsbureau (BF x Productmanager Evenementen x AN). Het plan van
aanpak zal geagendeerd worden voor de vergadering op 25 maart a.s. ter
besluitvorming.

d) Evaluatie Korfbal
Challenge 2012

Aan het Bondsbestuur is een evaluatie van de Korfbal Challenge 2012
voorgelegd. Zij verzoekt de PM Evenementen om in één overzicht alle
meetbare doelstellingen op te nemen (als bezoekersaantallen, social media,
et cetera) en een vergelijking te maken met voorgaande jaren (2010 – 2011 2012). Dit agendapunt zal doorgeschoven worden naar de volgende BB
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vergadering.
Integrale
Evenementenvisie

7. Bestuursbesluit
Rompregeling
Arbitrage

JW informeert het bestuur, dat hij met de PM Evenementen heeft gesproken
over de nog nader uit te werken ´integrale evenementenvisie´, waarin
kwantificeerbare doelstellingen het uitgangspunt vormen. Het idee is om Ahoy
als nulmeting te gebruiken.
Productmanager Arbitrage presenteert zijn voorstel tot reglementswijziging
aan het Bondsbestuur. In dit voorstel is de input van de Bondsraad en de
Districten meegenomen. Hij schetst de huidige situatie en enkele
uitgangspunten voor aanpassing van de rompregeling. Het Bondsbestuur
stemt in met het voorstel (met uitzondering van het voorstel tot aanpassing
van de rekeneenheden m.b.t. de bonus en malus). Zij verzoekt de PM te
voorzien in een compleet kostenoverzicht, waarin ook opgenomen is, wat de
consequenties zouden zijn (op basis van het afgelopen seizoen), indien er
gekozen wordt voor aanpassing van de rekeneenheden. De PM zal het plan
nader uitwerken vanuit de vastgestelde uitgangspunten. Het definitieve
voorstel tot reglementswijziging zal ter besluitvorming voorgelegd worden aan
de Bondsraad op de vergadering d.d. 15 juni 2013, zodat (bij vaststelling door
de BR) invoering per 1 juli 2013 gerealiseerd kan worden.
Ingekomen stuk: een vereniging heeft het KNKV verzocht dispensatie te
verlenen op de rompregeling arbitrage en voor dit seizoen geen verplichting
op het veld te stellen. Het KNKV heeft aangegeven begrip te hebben voor de
situatie, maar gelet op de reglementen geen dispensatie te kunnen verlenen.
De vereniging is in beroep gegaan en heeft haar verzoek aan het
Bondsbestuur voorgelegd. Het bestuur heeft het verzoek tot dispensatie
afgewezen. Het Bondsbureau zal de vereniging informeren.

8. Rondvraag en
sluiting

De voorzitter bedankt de Productmanager Arbitrage voor zijn bijdrage.
BF informeert het Bondsbestuur over de stand van zaken van Sportimpuls
tweede tranche en zegt toe het overzicht aan het Bondsbestuur te sturen.
BF informeert het Bondsbestuur over de tijdsplanning voor oplevering van het
jaarverslag 2012.
Naar aanleiding van de kroning van Prins Willem Alexander introduceert het
Nationaal Comité Inhuldiging op 26 april a.s. de koningsspelen. Op deze dag
krijgen alle basisscholen vrij om een nationale sportdag te organiseren. Vanuit
het KNKV zal nagegaan worden, wat er voor deze dag georganiseerd, of
gecommuniceerd kan worden naar de verenigingen. BF verzoekt het
Bondsbestuur mogelijke ideeën naar hem toe te sturen.
Er zijn geen verdere vragen. De voorzitter bedankt iedereen voor zijn / haar
inbreng en sluit de vergadering om 22.30 uur.

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