KONINKLIJK NEDERLANDS
KORFBALVERBOND
Verslag Bondsbestuur
Datum:

27 mei 2013

Aanwezig:

Rob Meijer (voorzitter / RM), Jan Beunder (JB), Jeroen Breeschoten (JBr), Irma ProfijtDoorlag (IP), Jeroen Weijermars (JW), Bert Filius (BF) en Nicole van Wonderen (NvW)

Afwezig:

Anita Derks (AD)

Gast:

Verslag:

Nicole van Wonderen

Agendapunt
1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Bericht van
verhindering is ontvangen van Anita Derks.

2. Verslag d.d.
15 april 2013

Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld.

3.
a) Mededelingen

Diverse bijeenkomsten vanuit NOC*NSF
- Op 19 april jl. hebben RM x BF deelgenomen aan een afsluitende
bijeenkomst Olympisch Vuur 2028 georganiseerd door NOC*NSF.
- Op 7 mei jl. heeft RM een NOC*NSF voorzittersdiner bijgewoond.
- Op 14 mei jl. vond de Algemene Vergadering van NOC*NSF plaats.
Er is aangekondigd dat er minder gelden voor de sport vanuit de Lotto
beschikbaar zijn.
- Op 4 juni zal BF een bijeenkomst van de Lotto bijwonen. De directeur van de
Lotto zal een presentatie geven over de Lotto en o.a. ingaan op de recente
ontwikkelingen in de omzet van de Lotto en de afdracht aan de sport,
alsmede op de toekomststrategie van de Lotto voor de korte en middellange
termijn.
- Conferentie voor Bondsbestuurders en directeuren van Sportbonden
Het Kennisdiner voorafgaand aan de Ledenvergadering van november 2012
maakte duidelijk dat er bij veel bestuurders behoefte is aan meer mogelijkheden voor zaken als kennisdeling, intervisie en netwerk. Daaropvolgend
heeft NOC*NSF het initiatief genomen om een gedeelte van het NOC*NSF
Ledennet specifiek in te richten voor bestuurders.
Daarnaast organiseert NOC*NSF op 25 juni 2013 een conferentie voor
Bondsbestuurders en directeuren van sportbonden. Deze avond is het
netwerkmoment voor sportbesturend Nederland waar gelegenheid wordt
geboden om elkaar te ontmoeten, kennis te nemen van de
ondersteuningsmogelijkheden die er al zijn vanuit NOC*NSF en Sport&Zaken
en met elkaar te sparren over bestuursthema’s van nu en morgen. De BB
leden geven aan NvW door of zij de conferentie bij willen wonen.
Traject ‘Meer vrijwilligers binnen een korte tijd’
Aan het Bondsbestuur is ter kennisneming een evaluatie voorgelegd. Het
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traject is zeer succesvol gebleken en heeft bijgedragen tot kwalitatieve groei
van vrijwilligers bij verenigingen.
Masterclass Sportief Besturen
Vanuit het actieplan ‘Naar een veiliger Sportklimaat’ wordt er een avond
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. Het Bondsbestuur zal
haar beschikbaarheid aan NvW kenbaar maken.
AHOY – schade door LED Boarding
RM x BF hebben een gesprek gehad met de leverancier van de LED
Boarding over de ontstane directe en indirecte schade door het niet
functioneren van de LED-Boarding tijdens de finale in Ahoy. De leverancier
heeft aangegeven zich tot het uiterste in te willen spannen om gezamenlijk te
bekijken hoe de sponsors gecompenseerd kunnen worden voor de geleden
schade. Leverancier en medewerkers van Marcom zijn op dit moment in
contact met betrokken bedrijven om te komen tot afspraken.
Concept Nieuwe Rompregeling Arbitrage
Vanuit de eerste bijeenkomsten in het kader van het rondje Nederland zijn
een aantal signalen gekomen, dat niet alle verenigingen, door de korte
tijdspanne, kennis hebben kunnen nemen van de conceptregeling. Er zal een
brief verstuurd worden aan de verenigingen, waarin opgenomen zal worden
dat we de verengingen een extra mogelijkheid willen bieden om geïnformeerd
te worden over deze regeling. En dat er contact opgenomen kan worden met
de PM Arbitrage.
Deze brief zal met een toelichting aan de Bondsraadleden worden verstuurd,
waarin opgenomen zal worden dat de Bondsraadleden op 7 juni a.s.
geïnformeerd zullen worden over de vragen die door verenigingen zijn gesteld
over dit onderwerp.

b) Diversen

c) Representatieve
verplichtingen

IKF Year of the Youth
Het Bondsbestuur heeft besloten, dat indien het animo voor het beachprogramma op 15 juni a.s. niet toereikend is, dat het programma gekoppeld
zal worden aan een nog te organiseren evenement in het najaar.
De toolkit kan samengesteld worden. Er wordt overwogen om deze ook in het
Engels aan te bieden (vertaling door vrijwilliger) aan de internationale
korfballanden.
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.
IP zal de noordelijke korfbalbekerfinale, die op dinsdag 4 juni bij KV
Emmeloord wordt gespeeld bijwonen.
Op 6 juni a.s. vindt de kampioensreceptie ter ere van het behalen van het
Nederlands Kampioenschap Hoofdklasse zaalkorfbal 2012-2013 bij zowel de
senioren als de A-jeugd plaats. RM x BF zullen aanwezig zijn.
Op 8 juni a.s. vindt NK Dames Jeugd plaats, georganiseerd vanuit KV
Celeritas. Omdat dit een Districtsaangelegenheid is, zal de Districtsvoorzitter
van Zuid dit evenement bijwonen.
RM informeert het Bondsbestuur, dat HKV/Ons Eibernest een reünie heeft
georganiseerd voor 8 juni a.s. RM zal de tentoonstelling die dag openen.
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Op 16 juni a.s. vinden de NK Dames finales plaats in Mill. RM zal de
bekeruitreiking verzorgen.
World Games 2013 – korfbal zal worden gespeeld van 31 juli t/m de finales op
4 augustus 2013 in Cali (Brazilië). De voorzitter zal de World Games
bijwonen.

4. Groei
a) Ledencijfers

Jubilea
100 jarig bestaan van AKC op 24 augustus: RM zal deze bijwonen.
Het Bondsbestuur heeft het overzicht van de ledencijfers ter kennisneming
aangenomen.

b) Focusprogramma stand van zaken

Tevens is aan het bestuur een overzicht voorgelegd met de groeipercentages
van de ledencijfers van het KNKV landelijk ten opzichte van de focusverenigingen over Q1 2013. Het overzicht maakt inzichtelijk, dat vanaf 1 juli
tot 1 september de groei jaarlijks toeneemt. Verklaring hiervoor is, dat alle
verenigingen veel nieuwe leden opgeven voor de start van de competitie.
Over de hele linie is te zien dat de Focusverenigingen het beter doen dan het
landelijk gemiddelde en dat vanaf 1 januari 2013 (start programma) de
Focusverenigingen de groei beter weten vast te houden. Vanaf 1 januari tot 1
mei 2013 is het KNKV gegroeid met 2.436 nieuwe leden (2,69%). De 28
Focusverenigingen zijn in dezelfde periode gegroeid met 286 nieuwe leden
(4,05%). Op dit moment is het nog te vroeg om aan te kunnen geven of de
groei ook toe te schrijven is aan de extra inzet bij de Focusverenigingen.
Het Bondsbestuur zou graag zien dat de nulmeting gebaseerd wordt op het
jaar daarvoor, zodat er beter nagegaan kan worden of er sprake is van een
trendbreuk.

c) Exit onderzoek

In de zomer van 2012 is een onderzoek gehouden onder een groot deel van
de per 1 juli 2012 afgemelde KNKV-leden. De eerste resultaten van dit
onderzoek zijn gepresenteerd in de bestuursvergadering van 10 december
2012. Op verzoek van het bestuur is er een verdieping gemaakt en deze ligt
vandaag voor. Uit het onderzoek blijkt dat het grootste verlies van leden
plaatsvindt in de doelgroepen: pupillen en junioren. Het Bondsbestuur mist de
conclusies en relatie naar bestaande interventies en mogelijke nieuwe
interventies in de toekomst. Verder wil zij de ontwikkeling van de KNKV
ledencijfers graag relateren aan andere teamsporten. Hoe doen we het in
vergelijking met andere sporten?
In de zomer van 2013 zal er opnieuw een enquête worden opgesteld en zal
medio augustus worden uitgezet onder de afgemelde leden van het seizoen
2012/2013.

5. Strategische Cyclus

6.
a) Rapportage Q1 2013

b) Concept afrekening
Ahoy 2013

IP wilt graag een succes delen: op 25 april jl. heeft zij de grote Kleuter
Kangeroe Dag voor scholen bij Wit-Blauw in Kampen heeft bijgewoond. Er
waren ongeveer 200 kinderen aanwezig. Deze dag heeft geresulteerd in 40
inschrijvingen. De scholen werden goed opgevangen en waren zeer te
spreken over de organisatie.
Rondje Nederland
Het Bondsbestuur neemt het overzicht van alle Districtsbijeenkomsten t.b.v.
het Rondje Nederland door en deelt de ervaringen over de reeds gehouden
Districtsbijeenkomsten.
Aan het Bondsbestuur is een Rapportage over Q1 2013 voorgelegd. De
penningmeester geeft een toelichting en benoemt enkele aandachtspunten.
Uit de rapportage blijkt onder meer, dat de ontwikkelingen op het gebied van
de ledencijfers en sponsoring zorgelijk zijn. Tevens vergt het benutten van de
mogelijkheden die kunnen ontstaan vanuit de toekenning van subsidies vanuit
het actieplan VSK aandacht.
Het Bondsbestuur heeft kennis genomen van de concept afrekening Ahoy.
De afrekening is nog niet compleet, maar wel richtinggevend. Het resultaat
ten opzichte van de algehele begroting is negatief ten opzichte van de door
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de Bondsraad vastgestelde begroting. De penningmeester complimenteert
het bureau, dat er wel geanticipeerd is op de ontwikkelingen door te snijden in
bepaalde kostenposten.

Taskforce

Eindrapport Taskforce
Er was overeengekomen om het eindrapport Taskforce inzake Marketing,
Sponsoring en Beeldrechten in juli aan het Bondsbestuur te presenteren.
Vanwege de vakantieperiode (BB 15 juli) is er besloten om voor dit onderwerp
een extra vergadering in te lassen op 1 juli aanstaande. BF zal nagaan of de
eindrapportage dan opgeleverd kan zijn. Indien dit niet het geval is, zal de
vergadering van 1 juli geen doorgang hebben en zal het eindrapport
gepresenteerd worden op de regulier ingeplande BB vergadering van 15 juli.
Indien nodig zal BF zorgdragen voor een vervanger tijdens deze vergadering.
Naast dit onderwerp zullen ook de onderwerpen Evaluatie Challenge 2012
(inclusief financiële afrekening) en concept voorstel Challenge 2013
geagendeerd worden voor de vergadering van 1 juli 2013.

7. Korfbalcongres 2014

8. Stukken t.b.v. de
Bondsraad d.d.
15 juni 2013
a) Stand van Zaken
b) Onderscheidingen
Wilson Erebeker en
Jack van Driel
propagandabeker

9. Rondvraag en
sluiting

De evaluatie Gala 2013 zal geagendeerd worden voor de vergadering van
10 juni 2013.
De eerste notitie over de opzet van een korfbalcongres is besproken. Als
randvoorwaarden zijn geformuleerd dat het congres een rol vervult in de
strategische cyclus en dat er een voorkeur is om het congres te koppelen aan
de finale in Ahoy (zaterdag 5 april 2014). Vraagstuk is of het congres al dan
niet gekoppeld zou moeten worden aan een evenement als Ahoy dan wel aan
de Strategische Cyclus. Of dat het een op zichzelf staand iets zou moeten
zijn.
Aan de hand van de voorgelegde notitie zal de discussie voortgezet gaan
worden in de volgende Bondsbestuursvergadering. Vastgesteld is, dat het
plan van aanpak Ahoy en het bestuurderscongres voorgelegd worden aan het
Bondsbestuur in september 2013.
Het Bondsbestuur heeft de laatste onderwerpen voor de Bondsraad
besproken, waaronder de opstelling en de voordracht van onderscheidingen.
Het onderwerp ‘evaluatie Strategische Cyclus’ staat geagendeerd voor de
Bondsraad. Aan de Bondsraad zal voorgesteld worden om een commissie te
vormen, die de Strategische Cyclus gaat evalueren. Het Bondbestuur zal
nagaan wie er in de commissie plaats kunnen nemen. Dit zal besproken
worden in de BB vergadering van 10 juni a.s. RM kent een belangstellende
en potentiële kandidaat en zal hem contacten. JW heeft op 3 juni ook een
afspraak met hem en zal nagaan of deze geïnteresseerd is om zitting te
nemen in eerdergenoemde commissie.
KNKV 110 jaar op 2 juni 2013:
RM informeert het Bondsbestuur, dat er op 3 juni a.s. een felicitatiebrief
inclusief een geschenk: het boek “The IKF Guide to Korfball Coaching” van
Ben Crum aan alle 535 verenigingen verstuurd zullen worden.
Het Bondsbestuur heeft alle nog in leven zijnde voorzitters van het KNKV
uitgenodigd om met haar tijdens een diner dit heugelijke feit te vieren. Het
diner zal plaatsvinden op donderdag 13 juni 2013 in restaurant Het Wapen
van Rijsenburg te Driebergen-Rijsenburg.
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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