KONINKLIJK NEDERLANDS
KORFBALVERBOND
Verslag Korfbal Leaguemanagersoverleg
Datum:

21 oktober 2014

Aanwezig:

De heer P. v.d. Berg (Dalto/BNApp.nl), de heren J. van Roekel en R.Kieft (DV), de heer
J. Verheezen (Fortuna/My Collections), de heer R. van Arkel (KVS/Maritiem), mevrouw
M. Briefjes (KZ/Hiltex), de heren t. Manten en G.J. Menkveld (OVVO/De Kroon), de
heer M. Dekker (PKC/SWKGroep) en mevrouw B. Terlouw-Nieuwenhuijsen (TOP(S)
De heren K. Rodenburg en D. van Remmerden en mevrouw I. Privé en A. Medendorp

Aanwezig namens het KNKV
Afwezig met bericht van
verhindering:
Afwezig zonder bericht van
verhindering:
Verslag:

LDODK/AH Gorredijk
Blauw-Wit
Mevrouw A. Medendorp

Agendapunt

Actie
door:

1. Opening

De heer Rodenburg opent het overleg om 19.30 uur en heet
iedereen welkom, in het bijzonder de heer Van Arkel
(KVS/Maritiem).

2. Mededelingen

De heer Rodenburg doet verslag van het EK in Portugal waarvan
de beelden via livestream te volgen zijn geweest.
Met betrekking tot doping verwijst hij naar de DopingApp die door
de sporters is in te stellen. Voor meer informatie, zie:
(http://www.dopingautoriteit.nl/materialen-tools/dopingwaaier)
Bovendien attendeert de heer Rodenburg nogmaals op de
noodzaak van goede voorlichting. De internationals zijn goed
voorgelicht en worden met regelmaat van wijzigingen op de hoogte
gesteld. De clubs kunnen een dergelijke voorlichting zelf bij de
Dopingautoriteit regelen. Ook voor hen is goede voorlichting
belangrijk, daar iedere speler die op het wedstrijdformulier in de
Korfbal League met controle te maken zou kunnen krijgen. In de
praktijk betreft dit spelers uit eerste, tweede, derde en A1-team!
Naar aanleiding van punt 5 (Toegangsprijzen) wordt voor dit
seizoen vastgesteld dat de toegangsprijs minimaal € 5,00 zal zijn,
waarbij Dalto/BNApp.nl en DVO aangeven dat zij prijzen van € 6,00
zullen handhaven. Voor de play offwedstrijden wordt de
toegangsprijs opnieuw vastgesteld op € 7,50. Afgesproken wordt
dat iedere club de toegangsprijzen duidelijk op haar website
vermeld.
De actiepuntenlijst wordt met de tijdens dit overleg gemaakte open/of aanmerkingen aangepast.
De heer Rodenburg doet kort verslag van de inhoud van het Korfbal
Leaguevoorzittersoverleg. Met betrekking tot de door de
penningmeester gehouden presentie over het financiele overzicht
verzoekt de heer Rodenburg hierover zelf aan de eigen voorzitters
om terugkoppeling te vragen.
De heer Rodenburg doet verslag van het onderzoek naar een
andere locatie dan Ahoy voor de Korfbal League finale. In 2015 zal
deze nog in Ahoy worden gespeeld, in 2016 mogelijk in Ziggodome.
De beslissing hierover wordt genomen in het eerste kwartaal van
2015.
Met betrekking tot het programma van het nationale team geeft de
heer Rodenburg aan dat de League in 2015 waarschijnlijk zal
starten op 27 november (op 8 november is de WK finale!). Dit wordt
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in december definitief vastgesteld.
De heer Rodenburg stelt de heer Van Remmerden als KNKV
Korfbal League- en Hoofdklassenmanager aan de aanwezigen voor
en geeft in het kort zijn werkzaamheden (veiligheid, schotklok,
veldafmetingen e.d.) m.b.t. de League weer. M.b.t. de veiligheid
rondom de velden en wiens verantwoording dit is wordt
afgesproken dat dit onderzocht wordt en dit voorafgaand aan het
seizoen 2014/2015 schriftelijk aan de clubs zal worden gemeld.
a. Streaming
Mevrouw Privé blikt met de aanwezigen terug op het vorige
seizoen. Er is gestart met 3 pilotclubs (Dalto/BNApp.nl, Fortuna/My
Collections en PKC/SWKGroep). Binnenkort volgt een een op een
gesprek met alle clubs voor het maken van afspraken voor het
komende seizoen. Ook volgend seizoen zal er weer een match of
the week zijn, waarbij voor het eerste deel van het seizoen een
schema zal worden opgesteld en voor het laatste deel van het
seizoen naar de stand in de competitie zal worden gekeken.
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b. Toolkit
De Toolkit zal evenals vorig jaar tijdig beschikbaar worden gesteld
via Dropbox.
c. Road to Ahoy
Een week voor de start van de competitie is deze gereed en zal
onder de clubs worden verspreid.
d. Korfbal Leaguewebsite
Voor het komende seizoen is er voor gekozen dat niet van elke
wedstrijd foto’s zullen worden gemaakt. De wedstrijdverslagen
zullen in samenwerking met NLKorfbal op de website worden
geplaatst.

6. Werkplan Korfbal League

7. Wvttk

8. Rondvraag

De gemaakte opmerkingen m.b.t. het niet altijd functioneren van de
KNKV app zullen door mevrouw Privé worden meegenomen. Zij
deelt mee dat er binnenkort wel een update beschikbaar zal zijn.
Het werkplan wordt tijdens dit overleg per pagina doorgenomen. De
gemaakte op- en/of aanmerkingen zullen worden verwerkt, waarna
een vernieuwde versie aan de clubs zal worden gezonden.
De heer Rodenburg vraagt aandacht voor:
 Het Focuscongres dat op 8 november a.s. zal worden
georganiseerd, waarbij de Leagueclubs verwacht worden
aanwezig te zijn;
 De bijeenkomst voor de statistici op maandag 27 oktober
a.s.
 De nieuwe uitgave van het Boek ‘Eenvoudige
korfbalvormen’ van Ben Crum;
 De Portugese versie van ‘Korfbalconcepten’ van Ben Crum.
De heer Menkveld (OVVO/De Kroon) vraagt of het aantal op de
reservebank nog altijd 13 is, daar het voorkomt dat middels een
scheiding er ook een extra bank van 5 personen aanwezig is. De
heer Rodenburg stelt dat het aantal van 13 ongewijzigd is en zegt
toe dit bij Arbitrage onder de aandacht hierop bij elke wedstrijd
gelijk te handelen.
Op de vraag van mevrouw Terlouw (TOP(S) over de lengte van de
rust van de tweede teams, antwoordt de heer Rodenburg dat dit
formeel vijf minuten is. Het verschil in lengte van rust tussen het
eerste en het tweede team komt door het entertainment bij het
eerste team.
Door de heer Dekker (PKC/SWKGroep) wordt opgemerkt dat het
Gala leuker is gevonden dan vorig jaar. De suggestie wordt gedaan
de evaluatie digitaal te laten plaatvinden in plaats van op papier.
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9. Sluiting

De heer Rodenburg sluit het overleg om 22.00 uur en wenst
iedereen wel thuis.

Verzendlijst: Korfbal Leaguemanagers, - voorzitters en – verenigingen, leden directie en management, leden Bondsbestuur,
bondscoach, hoofd competitie en leden marketing en communicatie.
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