KONINKLIJK NEDERLANDS
KORFBALVERBOND
Verslag Bondsbestuur
Datum:

25 maart 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:

Technisch directeur en projectmanager Topsport

Verslag:

Nicole van Wonderen

Agendapunt
1. Opening

2. Topsport

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
De Technisch directeur en de projectmanager Topsport presenteren het Top6
plan 2013 – 2016 aan het Bondsbestuur. Een aantal punten uit de presentatie
zijn onderstaand uitgelicht:
- alle deelnemende landen hebben hun eigen werkplannen; zij ondertekenen
een intentieverklaring met het IKF, KNKV en KBKB;
- om de achterban te informeren zal er een nieuwsbrief verstuurd worden;
- de voorzitter heeft met de Districtsvoorzitters gesproken om via de DWIK’s
de clubs meer bij het internationaal korfbal te betrekken; Inventarisatie van
clubinspanningen wordt dan gedaan door de DWIK’s. De richtlijnen omtrent
het samenwerken met andere landen zijn opgesteld.
- om als een Olympische sport aangemerkt te kunnen worden, is het van
belang dat de BRIC landen deel gaan nemen;
- doorontwikkeling van opleidingen.
Het Bondsbestuur is content met het plan en verzoekt de Technisch directeur
onderstaande punten inzichtelijk te maken:
- hoe wordt de projectstructuur verder ingevuld;
- administratieve en financiële borging. Wat betreft het laatste zal er
afstemming plaatsvinden tussen de TD en de penningmeester.
De Technisch directeur zal in de BB vergadering van september een korte
evaluatie over de vorderingen presenteren aan het Bondsbestuur ter
voorbereiding op het IKF congres in Lissabon in oktober 2013.
De voorzitter bedankt de Technisch directeur en de projectmanager Topsport
voor hun inbreng.

3. Verslag d.d.
27 februari 2013

Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld.
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4.
a) Mededelingen

Product Wereldtickets.nl
Onlangs had de voorzitter vernomen, dat het product Wereldtickets.nl op
termijn uit de markt genomen zou worden. Wereldtickets.nl maakte onderdeel
uit van de Kales Group. De directeur heeft het KNKV te kennen gegeven dat
de genomen beslissing geen consequenties voor het KNKV heeft en dat alle
financiële verplichtingen nagekomen zullen worden met betrekking tot de
Korfbal League tot 1 juli 2014, zoals op 8 september 2011 onderling is
overeengekomen. Tevens is afgestemd, dat het KNKV in de mogelijkheid
wordt gesteld om zo snel mogelijk een nieuwe sponsor voor de Korfbal
League te vinden.
Voor wat betreft dit seizoen is afgesproken dat de naamkoppeling met de
Korfbal League(finale) in ieder geval gehandhaafd blijft tot en met de
Wereldtickets Korfbal Leaguefinale 2013. Op zaterdag 23 maart is er een
bericht gepubliceerd op de KNKV website en zijn alle WKL voorzitters per email en per brief geïnformeerd.
Dinerafspraak voorzitter en Districtsvoorzitters
Het informele diner met de voorzitter, AD, directeur en de Districtsvoorzitters
heeft plaatsgevonden op 19 maart jl. Het doel was om op een informele
manier bij te praten over de ontwikkelingen van het KNKV, Strategische
Cyclus 2013, Groei en een nadere kennismaking met de directeur. Het was
een constructief gesprek, waarin de Districtsvoorzitters kenbaar hebben
gemaakt zeer content te zijn over het beleid en de aanpak van het
Bondsbestuur en het Bondsbureau. Met betrekking tot het onderwerp ‘Rondje
Nederland’ is het aantal districtsbijeenkomsten per district afgestemd. Het
bureau zal de definitieve data aan de Districtsvoorzitters bevestigen, zodat zij
de locaties kunnen verzorgen. Namens het Bondsbestuur zal er z.s.m. een
uitnodigingsbrief naar de verenigingen verstuurd worden.
Het volgende informele diner zal in oktober 2013 ingepland gaan worden.
U16 Korfball World Cup Schijndel 2013 op 16 – 17 maart 2013
Het Bondsbestuur complimenteert het organisatiecomité U16 KWC Schijndel
met de goede organisatie van het evenement.

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.
30 maart 2013 - Finale Hoofdklasse bij PKC in Papendrecht
Namens het Bondsbestuur is AD present.
Jubilea:
100 jarig jubileum HKC Hengelo: namens Bondsbestuur is RM present.

5. Groei
a) Ledencijfers
b) Focusprogramma stand van zaken
c) Terugkoppeling
gesprek BB x bureau
inzake Groei

Het Bondsbestuur heeft het overzicht van de ledencijfers en de stand van
zaken van het focusprogramma ter kennisneming aangenomen.
Vanmiddag heeft er een overleg plaatsgevonden met een afvaardiging van
het Bondsbestuur en het Bondsbureau inzake Groei. In dit overleg is er onder
meer gesproken over de dalende trend van de ledencijfers, lidmaatschapsvormen en –systematiek, productontwikkeling en ‘Rondje Nederland’.
Tevens is afgestemd om in het korfbalmagazine een artikel te publiceren over
het focusprogramma met PM LLS als eindverantwoordelijke.

d) Beachkorfbal plan van aanpak incl.
begroting

Zoals verzocht door het Bondsbestuur is er een aanvulling op het plan van
aanpak met de doelstellingen en opbrengsten voor de komende 3 jaar aan
het Bondsbestuur voorgelegd. Het Bondsbestuur gaat akkoord met deze
aanvulling en complimenteert de verantwoordelijke medewerkers voor het
product Beachkorfbal.
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6. Evenementen
Ahoy

BF informeert het Bondsbestuur over de tussenstand van de kaartverkoop
voor Ahoy. Om Ahoy meer onder de aandacht te brengen en de kaartverkoop
te stimuleren is er een samenwerking aangegaan met een extern bureau, die
gespecialiseerd is in social marketing. Er is een contentplan opgesteld, waarin
naast voorgenoemde ook de focus zal liggen op de groei van de Facebook
community van de korfbalverbond. Dit laatste is in lijn van de discussie die het
bestuur heeft gevoerd tijdens de heidag.
Inmiddels is de KNKV Facebookpagina bijgewerkt en worden er in de
komende periode diverse acties uitgevoerd, als prijsvragen en het publiceren
van een Facebook advertentie. Verder zal twitter ingezet worden om mensen
te activeren.
Tevens is de KNKV website aangepast naar een meer Ahoy ‘look en feel’.

a) Korfbalgala 2013

Het Bondsbestuur heeft de aan haar voorgelegde begroting voor het
Korfbalgala 2013 goedgekeurd.

b) Evaluatie Korfbal
Challenge 2012

Het Bondsbestuur heeft besloten om dit onderwerp door te schuiven naar de
april vergadering.
Tijdens het informele diner met de voorzitter x AD x BF x Districtsvoorzitters
zijn het aantal bijeenkomsten per district vastgesteld t.b.v. het Rondje
Nederland als onderdeel van de Strategische Cyclus 2013. De voorzitter
verzoekt alle Bondsbestuursleden om hun beschikbaarheid aan NvW door te
geven, zodat zij een planning kan maken.

7. Strategische Cyclus
& Rondje Nederland

Voorafgaand aan het ‘Rondje Nederland’ zal er een Try out plaatsvinden,
waarbij het Bondsbestuur en het Bondsbureau bijeen zullen komen om het
‘Rondje Nederland’ goed voor te bereiden.
8. Rondvraag en
sluiting

Masterclass Sportief Besturen voor BB en DB
De directeur informeert het Bondsbestuur, dat er vanuit het actieplan ‘Naar
een veiliger Sportklimaat’ een avond wordt georganiseerd voor een
Masterclass Sportief Besturen, speciaal ontwikkeld voor Bondsbesturen en
Districtsbesturen. Het doel van deze Masterclass is om bestuurders te helpen
met de juiste invulling van Sportiviteit & Respect binnen de eigen bond, het
district of de vereniging. De Masterclass zal in september plaatsvinden en zal
1.5 – 2.5 uur behelzen. NvW zal dit inplannen.
Social Media voor Clubs
JBr meldt dat de korfbalverenigingen uit de regio Zaanstreek-Waterland op
dinsdag 12 maart jl. een interessante avond over sociale media onder leiding
van een externe specialist hadden georganiseerd, waarbij andere
verenigingen uit de andere regio’s ook welkom waren. En vindt dit een goed
initiatief.
Netwerken
Op donderdag a.s. vindt het eerste ‘Met Sport & Zaken Sportontbijt’ plaats.
Het thema betreft maatschappelijke sportsponsoring. JW zal vanuit zijn
functie als docent sales en sportmarketing aan Johan Cruyff University én
bestuurslid van het Koninklijk Nederlands Korfbalverbond de inleiding
verzorgen.
Jaarwerk 2012
JB doet verslag van de huidige stand van zaken van de jaarrekening 2012 en
informeert het Bondsbestuur dat de eindbespreking met PWC en LFC is
ingepland.
Jaarverslag 2012: het bestuursverslag wordt door RM x JB afgestemd.
Damesfinale op 23 maart jl.
AD heeft de damesfinale bezocht en was aangenaam verrast. Om
dameskorfbal beter te positioneren is het van belang om optimaal kansen te
benutten om naar buiten te treden op het gebied van publiciteit en exposure.
Zij verzoekt de directeur hier op toe te zien, zodra er een nieuwe kandidaat is
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benoemd voor de vacature Productmanager dameskorfbal.
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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