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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)
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Projectmanager MarCom & Sponsoring

Verslag:

Nicole van Wonderen

Agendapunt
1. Opening

2. Presentatie
Marketing &
Communicatie en
Sponsoring

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Bericht van
verhindering is ontvangen van Jeroen Weijermars, wegens verplichtingen in
het buitenland.
De projectmanager presenteert een analyse over Marketing & Communicatie
en Sponsoring. Uit deze analyse blijkt dat een (door)ontwikkeling van
onderstaande punten op korte termijn van groot belang is voor het KNKV:
- verder inzichtelijk maken van onze kansen op het gebied van MarCom &
Sponsoring;
- versterken van ons imago en profileren van korfbal;
- vermarkten van de KNKV rechten (alsmede de Korfbal League);
- aanbieden van commerciële ruimte;
- beeld- en portretrechten borgen;
- volledig benutten van onze content mogelijkheden.
Er zal een Taskforce ingesteld worden, bestaande uit twee Bondsbestuursleden (JB x JW) en minimaal twee professionals, die zich hiermee bezig gaan
houden. Aan het Bondsbestuur zal een voorstel voorgelegd worden ter
bespreking in de juli vergadering.
De voorzitter bedankt de projectmanager voor zijn inbreng.

3. Verslag d.d.
25 maart 2013

Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld.

4.
a) Mededelingen

Deelname Congres
RM x JBr x BF hebben het 9e Nederlands Congres voor Sportbestuurders
met als thema ‘De sportvereniging en de maatschappij’ d.d. 11 april jl.
bijgewoond. Dit congres is een initiatief van Rotterdam Sportsupport en Arko
Sports Media.
Afspraak Rotterdam Topsport
De voorzitter en directeur hebben op vrijdag 12 juli jl. een overleg gehad met
de directeur van Rotterdam Topsport. Het doel van dit overleg was een
nadere kennismaking met de KNKV directeur en bij te praten over onder meer
Ahoy. Afgestemd is dat het KNKV een voorstel zal doen voor 2014.
Receptie landskampioen SPES d.d. 6 april jl.
AD was present bij de receptie van Zaal Landskampioen SPES en heeft een
boeket overhandigd. Haar aanwezigheid werd zeer gewaardeerd.
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Financiering projecten door provinciën
Naar aanleiding van een gesprek met een provinciebestuurder, attendeert AD
haar collega Bondsbestuursleden op het gegeven dat er veel plannen bij
provinciën liggen, maar dat deze geen concrete plannen / activiteiten hebben
om de beschikbare gelden in te investeren.
Verder geeft zij aan zelf rechtstreeks contact te hebben met de provincie
Limburg voor concrete korfbal activiteiten voor die regio.
In dit kader zou het ook goed zijn om in het vervolg provinciebestuurders met
portefeuille sport uit te nodigen voor een evenement als Ahoy of een
Challenge.
Rompregeling Arbitrage & Reglementswijzigingen
De directeur informeert het Bondsbestuur over de huidige stand van zaken
inzake de Rompregeling Arbitrage en reglementen:
Vanuit de PM Arbitrage wordt verzocht op het onderwerp Rompregeling
Arbitrage om mandaat te verlenen aan de voorzitter, penningmeester en
portefeuillehouder om het reglement na goedkeuring door de
Reglementscommissie te fiatteren voor de Bondsraad d.d. 15 juni a.s.
Uiterlijke aanleverdatum is donderdag 2 mei a.s. zodat een eventuele
mondelinge toelichting mogelijk is aansluitend aan de Try out bijeenkomst met
Bondsbestuur en Bondsbureau inzake de Strategische Cyclus op maandag
6 mei a.s. Indien mogelijk zullen op deze avond ook de reglementswijzigingen
aan het Bondsbestuur voorgelegd worden ter besluitvorming.
Zoals eerder aan de Bondsraad toegezegd, zal de Rompregeling Arbitrage
ook meegenomen worden in het Rondje Nederland.
Verzoeken voor afwijkingen in veldafmetingen
De directeur geeft een signaal af aan het Bondsbestuur, dat er veel
aanvragen binnenkomen om met afwijkende veldafmetingen voor korfbal te
mogen werken. Deze aanvragen worden niet gehonoreerd conform de
huidige regelgeving.
b) Actiepuntenlijst

57 + 74) Exit onderzoek
In 2012 is er een onderzoek uitgevoerd om de motieven van opzeggen van
leden inzichtelijk te maken. Het Bondsbestuur verzoekt de directeur om vanuit
de beschikbare resultaten een voorzet te maken, die inzichtelijk maakt waar
het verlies van leden plaatsvindt, gericht op onderstaande gegevens:
- Vergelijking van een aantal jaren;
- Districts- en regioniveau: waar zitten geografisch de verschillen;
- Resultaat focusclubs ten opzichte van andere clubs;
- in welke leeftijdscategorieën;
- Verschil in man / vrouw;
Zodra de voorzet gereed is, zal deze aan het Bondsbestuur gestuurd worden
en dit onderwerp zal tevens besproken worden in de Bondsbestuursvergadering van 27 mei a.s.
80) Korfbalmagazine
Het Bondsbestuur overweegt een eventuele tweede uitgave in 2013 en stelt
vast dat de start van de League een goed moment zou zijn.
Zodra de nieuwe Manager Marketing & Communicatie is benoemd, zal deze
verzocht worden om na te gaan of het magazine als medium past bij het
KNKV en ook past als onderdeel van een nader uit te werken mediaplan.
Tevens zal er goed gekeken moeten worden naar onze verplichtingen aan de
sponsoren.

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.
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Finale KvN reserveteams Blauw-Wit 2 - PKC/Hagero 2
JBr heeft op vrijdag 12 april de beker uitgereikt aan Blauw Wit 2.
Dames Awards d.d. 10 mei a.s.
Namens het Bondsbestuur zal JBr aanwezig zijn.
Jubilea:
75 jarig jubileum Korfbalvereniging T.O.P. d.d. 8 mei a.s.
Het Bondsbestuur is verhinderd wegens andere verplichtingen. De Districtsvoorzitter van Oost zal verzocht worden om de honneurs waar te nemen.
Herijking representatieve verplichtingen
Aangezien het Bestuur sinds 2012 geslonken is van 12 naar 5 Bondsbestuursleden is het van belang de representatieve verplichtingen te herijken.
Deze discussie zal in de zomer gevoerd worden.
5. Groei
a) Ledencijfers
b) Focusprogramma stand van zaken

Het Bondsbestuur heeft het overzicht van de ledencijfers en de stand van
zaken van het focusprogramma ter kennisneming aangenomen.

6.
a) Voorbereiding Ahoy

BF informeert het Bondsbestuur over het programma van Ahoy en zegt toe
dat er nog een overzicht volgt met informatie over wie, waar verwacht wordt.
Tevens heeft het Bondsbestuur een lijst ontvangen van alle VIP’s en
genodigden. IP x JBr zullen zich ontfermen over de Districtsbestuurders en
Ereleden, zodat RM x JB zich kunnen ontfermen over de externe relaties.
De directeur informeert het bestuur over de tussenstand van de kaartverkoop
voor Ahoy en geeft aan dat de voorverkoop van kaarten via korfbaltickets.nl
nog mogelijk is tot 17 april a.s. 12.00 uur. Na het verstrijken van deze
deadline zal er een bericht op de KNKV website gepubliceerd worden, dat
men in de gelegenheid wordt gesteld om op de dag zelf nog kaarten aan de
kassa in Ahoy Plaza te kopen vanaf 13.00 uur.

b) Evaluatie Korfbal
Challenge 2012

De directeur heeft in overleg met de penningmeester besloten om dit
agendapunt door te schuiven. De begroting zal besproken worden in de
Bondsbestuursvergadering d.d. 27 mei 2013. De (aangepaste) inhoudelijke
evaluatie zal in juni aan het Bondsbestuur voorgelegd worden.
Het KNKV heeft een aanbod gekregen om een domeinnaam over te nemen.
Het Bondsbestuur heeft besloten, dat indien er niet aan de door het KNKV
gestelde randvoorwaarden kan worden voldaan, dat er geen gebruik gemaakt
zal worden van het aanbod.
Aan de Districtsbesturen, landelijke commissies en werkgroepen is een notitie
‘inleiding Strategische Cyclus 2013’ gestuurd. Deze notitie is een voorzet
geweest en schetst een aantal mogelijke hoofdlijnen van beleid voor 2014. In
de notitie waren tien onderwerpen opgenomen om te bespreken in het Rondje
Nederland (21 mei t/m 6 juni 2013). Zij zijn verzocht hun reactie te geven op
de notitie en aan te geven naar welke vier onderwerpen hun aandacht uitgaat
om te bespreken in het Rondje Nederland (aangezien 10 onderwerpen teveel
is om met de clubs te bespreken). Naar aanleiding van deze input is het plan
nader uitgewerkt en ligt nu voor aan het Bondsbestuur ter vaststelling.

7. Internet

8. Notitie Inleiding
Strategische Cyclus
2013

Het Bondsbestuur is, op een aantal punten na, content over de inhoud van de
voorgelegde notitie. Voor wat betreft het onderdeel voorbereiding
gesprekspunten ‘Rondje Nederland’ heeft zij verzocht om twee onderwerpen,
t.w. schoolkorfbal en jeugdkorfbal, samen te voegen, omdat deze met elkaar
overeenkomen en een onderwerp: ‘de vereniging van de toekomst’ toe te
voegen.
De notitie zal aangepast worden en aan het Bondsbestuur gestuurd worden.
Voortgang Strategische Cyclus
De voortgang van de Strategische Cyclus zal iedere maand besproken
worden in de Bondsbestuursvergaderingen.
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Try out – voorbereiding Districtsbijeenkomsten
Op 6 mei a.s. zal er een try out plaatsvinden met het Bondsbestuur, directie,
professionals en VKC-ers om de Districtsbijeenkomsten goed voor te
bereiden. De werkwijze zal onder meer besproken worden. Een onderdeel
daarvan is een centrale aftrap door een Bondsbestuurslid en een inleiding
van de vier gespreksonderwerpen.
9. Stukken t.b.v. de
Bondsraad d.d.
15 juni 2013
a) Agenda

De agenda voor de Bondsraad d.d. 15 juni 2013 is vastgesteld.
De voorzitter verzoekt de directeur om een beknopt overzicht, waarin de
successen en bereikte resultaten van de afgelopen twee jaar worden
opgenomen en ook de actuele thema’s die in de komende twee jaar gaan
spelen.

b) Jaarrekening 2012

De penningmeester geeft een toelichting op de jaarrekening 2012. Op 10 april
jl. heeft de eindbespreking met de Landelijke Financiële Commissie en met de
accountant van PwC plaatsgevonden. De accountant heeft aangegeven zijn
goedkeurende verklaring erbij te verstrekken. Het Bondsbestuur heeft de
jaarrekening 2012 vastgesteld.
JB informeert het Bondsbestuur, dat één van de leden van de LFC aftredend
en niet verkiesbaar is en dat hij met de LFC in gesprek zal gaan voor een
opvolger.

c) Jaarverslagen RC,
TC en CvB

Het Bondsbestuur heeft de jaarverslagen 2011 – 2012 van de
Reglementscommissie, Tuchtcommissie en Commissie van Beroep ter
kennisneming aangenomen.

d) Onderscheidingen
Wilson Erebeker en
Jack van Driel
propagandabeker

Het Bondsbestuur heeft besloten om de Jack van Driel propagandabeker
alleen uit te reiken indien er daadwerkelijk sprake is van ledenwinst.
Dit agendapunt zal nader besproken worden in de Bondsbestuursvergadering
van 27 mei 2013.
De voorzitter informeert het Bondsbestuur dat op 2 juni 2013 het KNKV
110 jaar bestaat. Hij doet een aantal suggesties om in de maand juni op een
aantal momenten (op een bescheiden manier) bij dit heugelijke feit stil te
staan. De collega Bondbestuursleden vinden de suggesties een goed initiatief
en stemmen hiermee in.
AD spreekt haar zorg uit over de invulling van het Districtsbestuur Zuid.
Een kandidaat Districtsvoorzitter en een Districtsbestuurder hebben
aangegeven, wegens gezondheidsredenen, de aanstelling uit te willen stellen.
AD stelt voor om een brief met een profiel van beide functies aan de
verenigingen te sturen en hier aandacht voor te vragen tijdens het Rondje
Nederland.

10. 2 juni 2013:
KNKV 110 jaar

11. Rondvraag en
sluiting

Er zijn geen verdere vragen. De voorzitter bedankt iedereen voor zijn / haar
inbreng en sluit de vergadering om 23.00 uur.
Verzendlijst:
Bondsbestuur, Reglementscommissie en Landelijke Financiële Commissie.
Tevens worden de vastgestelde notulen gepubliceerd op de KNKV Website.
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