KONINKLIJK NEDERLANDS
KORFBALVERBOND
Verslag Korfbal League voorzittersoverleg
Datum:
Aanwezig KNKV:
Aanwezig

Afwezig met bericht van verhindering:
Verslag:
Agendapunt
1. Opening

2. Mededelingen

3. Goedkeuring verslag d.d. 18
september 2013 en
actiepuntenlijst

4. Evaluatie Korfbal
Leaguefinale 2014

27 mei 2014
Rob Meijer (voorzitter), Kees Rodenburg, Rob Verleg en Annelies Medendorp
De heer H. Fontijn (Blauw-Wit), mevrouw C. Westerbaan (Dalto/BNApp.nl), de
heer W. de Koning (Fortuna/MHIR), de heer G.J. de Jager (KVS/Maritiem), de
heer A. Ankum (KZ/Hiltex), mevrouw J. Faber (LDODK/AH Gorredijk), de heer A.
Colijn (OVVO/De Kroon), de heren B. Scheepbouwer en M. Dekker (PKC/Hagero)
en de heer H. Oudshoorn (TOP/Justlease.nl)
DVO
Mevrouw A. Medendorp
Actie
Nr.
door:
Het overleg wordt door de voorzitter geopend om 19.30 uur. Hij
heet iedereen welkom, in het bijzonder de voorzitter van
KVS/Maritiem. Hij feliciteert TOP/Justlease.nl met het behaalde
landskampioenschap en OVVO/De Kroon met handhaving in de
Korfbal League.
De voorzitter meldt dat:
 Morgen het Korfbalgala zal worden gehouden, waarvoor
zich ca. 150 personen hebben aangemeld;
 De professionele organisatie een reorganisatie heeft
doorgemaakt. Er zijn 5 personeelsleden ontslagen;
 Hij in Twijzel is geweest na het drama dat zich daar heeft
voltrokken. Hij heeft persoonlijk het condoleanceregister
heeft getekend. Daarnaast zijn er aan de betrokken clubs
en familie van het slachtoffer condoleancebrieven
gezonden. Inmiddels is bekend dat alle dug outs in
Friesland zijn gekeurd en waar nodig afgebroken.
RM
43
 Het overzicht zoals genoemd bij agendapunt 6 er nu nog
niet is. Afgesproken wordt dat in het KL vz overleg van
september/oktober dit opnieuw zal worden geagendeerd.
Het overzicht zal eerst in een Bondsbestuursvergadering
aan de orde komen, waarna het aan de Bondsraadsleden
en de voorzitters van de Korfbal League zal worden
gezonden.
 Eerder dit jaar aan de clubs is verzocht met betrekking tot
de vergoeding van Wereldtickets aan het KNKV een
factuur te willen sturen.
Het verslag wordt zonder verdere op- en/of aanmerkingen
goedgekeurd. Met betrekking tot punt 8 (Wvttk) merkt mevrouw
Westerbaan (Dalto/NBApp.nl) op dat zij de prijzen niet hebben
verhoogd, maar zich hebben geconformeerd aan de afgesproken
KR
44
toegangsprijzen. In september zal dit punt opnieuw worden
geagendeerd.
De actiepuntenlijst wordt aan de hand van de gemaakte
opmerkingen aangepast.
KR
45
Bij punt 1 wordt voorgesteld dat de legitimatiehouders zich vooraf
melden bij de club (uiterlijk 3 dagen voorafgaand aan de wedstrijd).
Vanuit het bureau komt hiervoor een notitie Voorstellen vanuit de
clubs zijn hiervoor welkom. In september/oktober 2014 zal dit punt
opnieuw worden geagendeerd.
De heer Verleg stelt dat in de evaluatie het volgende is
opgenomen:
 Uitstekende editie;
 Degelijke organisatie;
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Stijgende bezoekersaantallen;
Live streaming;
Vip ontvangst goed
Media aandacht
Ledboarding
e e
3 /4 plaats wel of niet?

De heer Oudshoorn (TOP/Justlease.nl) merkt op dat:
 De staat van de kleedkamers slecht is (geen werkende
douche).
 De VIP’s van TOP/Justlease.nl niet tevreden waren. Zij
willen met name meer netwerken.
De heer Verleg meldt dat er een clip van de beelden is gemaakt,
die onder de clubs zal worden verspreid. Daarnaast zal het
overzicht van de mediawaarde ook aan de clubs worden
gezonden.
Tijdens het overleg wordt gesproken over:
 Meer differentiatie in toegangsprijzen;
 Moeten blijven vernieuwen;

RV

46

RV

47

KR

48

RV

49

KR

50

Momenteel zijn er gesprekken met zowel Ahoy als Ziggodome over
de accommodatie voor de Korfbal Leaguefinale in 2015 en later.

5. Planning van finales (res. KL
in het bijzonder)

6. Financieel overzicht KL/KL
finale/Challenge
7. Streaming KL wedstrijden

8. Veiligheid rondom de velden
9. Visie op topcompetities in
relatie tot internationaal
korfbal

10. Openingswedstrijd KL

11. Evaluatie
spelregelexperimenten
Challenge 2013 en 2012 en
toekomstige ontwikkelingen

12. Organisatie/positie KL t.o.v.
andere competities binnen het
KNKV
13. Door ontwikkelen Korfbal
League

In september/oktober zal dit punt opnieuw worden geagendeerd.
Afgesproken wordt dat de finales van de Reserve Korfbal League
op neutraal terrein zullen worden gespeeld. De verenigingen
worden verzocht om voor deze wedstrijd (op vrijdagavond) een hal
te opteren. Zodra de PO-kandidatenbekend zijn wordt de locatie
bepaald.
Zie het genoteerde bij punt 2 (Mededelingen).
Ter vergadering wordt hier uitgebreid over gesproken. De evaluatie
(Dalto/BNApp.nl, Fortuna/MHIR en PKC/Hagero) wordt
gezamenlijk met het plan voor 2014/2015 in de volgende
vergadering gepresenteerd.
Afgesproken wordt dat dit punt op de agenda wordt geplaatst van
het eerstvolgende Korfbal Leaguemanagersoverleg.
Dit agendapunt wordt gezamenlijk met agendapunt 12
(Organisatie/positie KL t.o.v. andere competities binnen het KNKV)
behandeld. Vastgesteld is dat internationaal korfbal op een staat en
wordt gevolgd door de competities van veld en zaal. Dit punt is en
wordt meegenomen in de langere termijnvisie.
Afgesproken wordt dat de openingswedstrijd een ‘evenement’ is.
De openingswedstrijd van het seizoen 2014/2015 zal op vrijdag 21
november 2014 worden gespeeld bij TOP/Justlease.nl. De
wedstrijd van het tweede team wordt vastgesteld op zaterdag.
Op 11 juni a.s. staat er een bijeenkomst spelregelontwikkeling
gepland, waarvoor de technische bestuursleden, een
speler/speelster en coach zijn uitgenodigd. Op de agenda van deze
bijeenkomst staat onder andere:
 Doorwisselen
 Schieten uit beweging
Zie het genoteerde bij agendapunt 9.

Tijdens dit overleg wordt met name gesproken over de
randvoorwaarden als:
 Een goede geluidsinstallatie;
 Een goede speaker;
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14. De organisatie van het beach
korfbal en stand van zaken

15. Wvttk

16. Rondvraag

17. Sluiting

 Het betrekken van het publiek bij de wedstrijd
Afgesproken wordt dat dit punt op de agenda zal worden geplaatst
van het eerstvolgende Korfbal Leaguemanagersoverleg.
De heer Dekker (PKC/Hagero) meldt dat PKC/Hagero Nederlands
kampioen is geworden. Helaas was het bestuur van de deelname
niet op de hoogte en hebben zij geconstateerd dat het team niet in
de shirts (met reclame uiting) van PKC/Hagero heeft gespeeld. Hij
verzoekt ook deze uitnodigingen voor deelname te zenden aan het
algemene e-mailadres. Kees Rodenburg zorgt ervoor dat clubs zo
snel mogelijk formele uitnodiging voor open NK krijgen.
Ter vergadering wordt door de heer Rodenburg het boekje Road to
Ahoy (Talentontwikkeling van Korfbal League spelers en
speelsters) uitgereikt.
De heer Meijer meldt dat de locatie van het EC 2015 nog niet
bekend is. Boeckenberg heeft zich als verliezer van de laatste
editie teruggetrokken. Momenteel wordt gekeken naar een andere
locatie in Duitsland, Engeland of alsnog België. Mocht ook dit niet
lukken dan neemt TOP/Justlease.nl wellicht de organisatie op zich.
De heer Fontijn (Blauw-Wit) meldt-de vernieuwing van hun
kunstgrasveld (lichtblauw en kleine afmeting). Na inventarisatie
tijdens dit overleg geeft Dalto/BNApp.nl dat de kans groot is dat
ook zij op kleine afmetingen zullen spelen. Bij TOP/Justlease.nl zal
het waarschijnlijk nog een jaar duren en PKC/Hagero geeft aan dat
het bij hen nog een jaar langer zal gaan duren.
De heer Ankum (KZ/Hiltex) meldt dat zij vanaf 2016 mogelijk in een
nieuwe sporthal zullen spelen.
De heer Oudshoorn (TOP/Justlease.nl) geeft aan dat hij de
communicatie rondom de veldverkleiningen erg verwarrend heeft
gevonden. De heer Meijer licht het gehele traject ter vergadering
toe.
De heer Dekker (PKC/Hagero) meldt dat dit zijn laatste Korfbal
Leaguevoorzittersoverleg zal zijn, maar dat hij wel als
Leaguemanager bij de Korfbal League betrokken zal blijven. De
heer Meijer bedankt hem voor zijn inbreng.
De voorzitter sluit het overleg en bedankt iedereen voor zijn
aanwezigheid en inbreng.
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Verzendlijst: Korfbal Leaguemanagers, - voorzitters en – verenigingen, leden directie en management, leden Bondsbestuur,
productmanagers, bondscoach, hoofd competitie en sponsoring en communicatie.
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