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Agendapunt
1.

Opening

2.

Mededelingen

3.

Goedkeuring verslag d.d. 27
mei 2014

Actiepuntenlijst

7 oktober 2014
De heren W. van der Laan jr. en J. Boone (Blauw-Wit), mevrouw C. Westerbaan en de
heer M. Groothuis (Dalto/BNApp.nl), de heer H. Savelkoul (DVO), de heer W. de Koning
(Fortuna/MyCollections), de heer G.J. de Jager (KVS/Maritiem), de heer A. Ankum
(KZ/Hiltex), de heer G. de Vries (LDODK/AH Gorredijk), de heer A. Colijn (OVVO/De
Kroon), de heer B.J. Scheepbouwer (PKC/SWKGroep) en de heer H. Oudshoorn (TOP
(S).
De heren R. Meijer, J. Beunder en K. Rodenburg
Mevrouw A. Medendorp
Actie
Nr.
door:
De voorzitter opent het overleg met een speciaal welkom aan de
voorzitter van KVS/Maritiem, waarna hij de aanwezigen de
gelegenheid geeft zich voor te stellen. De voorzitter geeft aan dat
dit overleg 2x per jaar wordt gehouden (één in het voor- en één in
het najaar). Daarnaast geeft hij aan dat de Korfbal League start op
vrijdag 21 november a.s. met de wedstrijd TOP (S) –
PKC/SWKGroep.
De voorzitter doet verslag van het gekozen beleid na het vertrek
van de directeur in juli jl.
Op 8 november a.s. wordt er een Focuscongres gehouden,
waarvoor met name de Focus- en Korfbal Leagueclubs zijn
uitgenodigd. De voorzitter doet een dringend beroep op hun
aanwezigheid.
Naar aanleiding van het verslag vraagt de heer Oudshoorn (TOP
(S) naar de verdere gang van zaken met betrekking tot het
gebeurde in Twijzel. De voorzitter geeft aan dat er nog steeds
nauw overleg is in het district, tussen bestuurders,
beroepskrachten en de betrokken familie. Vanuit de media is
inmiddels bekend dat de gemeente de aansprakelijkheid erkent.
Het verslag wordt zonder verdere op- en/of aanmerkingen
goedgekeurd.

4.

Jaarprogramma Oranje en
Jong Oranje

5.

Financieel inzicht topkorfbal

De actiepuntenlijst wordt aan de hand van de gemaakte
opmerkingen aangepast.
Naar aanleiding van actiepunt 1 (Toegang van
legitimatiekaarthouders tot wedstrijden) wordt afgesproken dat
legitimatiekaarthouders uiterlijk 3 dagen voorafgaand aan de play
off wedstrijden zich aanmelden.
Naar aanleiding van actiepunt 48 (Korfbal Leaguefinale 2015)
worden de meningen gepeild voor het programma. Dit zal zijn:
 Juniorenfinale
e e
 Wedstrijd 3 /4 plaats Korfbal League
 Korfbal Leaguefinale
De heer Rodenburg geeft aan de hand van een PowerPoint
presentatie uitleg over het programma van Oranje en Jong Oranje.
Voor het samenstellen van dit programma worden zoveel als
mogelijk de wensen van de clubs hierin meegenomen. In overleg
met de IKF wordt er naar gestreefd de evenementen in de zomer te
plannen. In reactie op de signalen m.b.t. de communicatie tussen
club(coache)s en bondscoach/technisch directeur geeft de heer
Rodenburg aan dat dit wellicht nog beter moet.
De heer Beunder geeft aan de hand van een PowerPoint
presentatie inzicht in de financiën m.b.t. het Topkorfbal. De heer
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6.

Terug- en vooruitblik / 7.
Korfbal Leaguewedstrijd als
evenement

8.

Veiligheid rondom veld

9.

Wvttk / 10. Rondvraag

Beunder geeft aan dat deze presentatie niet aan het verslag zal
worden toegevoegd. Wel zullen deze uitkomsten in de begroting
van 2015 terug te lezen zijn.
Afgesproken wordt dat in het najaar van 2015 dit punt opnieuw op
de agenda zal worden geplaatst.
Gezamenlijk wordt teruggekeken naar de ‘organisatie’ rondom de
wedstrijden, waarbij o.a. aan de orde komen:
 Amusement
 Speaker (opleiding?)
 Entertainer;
 Pauzeact:
o Euroknallers (schot vanaf de middenlijn);
o Dansclub (traint bij de club);
 Goede geluidsinstallatie;
 Startfilmpje Korfbal League;
 Interactie met publiek (Twitter);
 Publiek op tribune voorzien van consumpties;
 Introductie van spelers (ondersteund door filmpje);
 Supportersclubs;
 Led boarding
De heer Oudshoorn geeft aan dat TOP (S) nog de mogelijkheid
onderzoekt om de openingswedstrijd in de 5-Meihal te spelen.
Dit punt zal voor het overleg Korfbal Leaguemanagers d.d. 21
oktober 2014 worden geagendeerd.
De heer Savelkoul (DVO) vraagt naar de stand van zaken m.b.t. de
streaming van wedstrijden. De heer Rodenburg geeft aan dat op
het Korfbal Leaguemanagers overleg een presentatie zal worden
gehouden door een medewerker van de afdeling
Marketing/Communicatie.
De heer De Jager (KVS/Maritiem) geeft aan dat zij haar
thuiswedstrijden in de Houtrusthal zullen spelen.
De heer Ankum (KZ/Hiltex) vraagt naar aanleiding van het
Bestuursbesluit m.b.t. de zes wissels in de Korfbal League of het
aantal personen op de bank wijzigt. De heer Rodenburg geeft aan
dat dit – conform het besluit van de IKF – op het aantal van 13 zal
blijven.

11. Sluiting

De heer Rodenburg presenteert het boek van Ben Crum
(Eenvoudige Korfbalvormen) en de vertaling van het boek in het
Portugees. Het ‘Portugese’ boek is mee met de reis van de
Mastercoach naar Brazilië en zal uiteraard ook worden
meegenomen door het Nederlands team naar het EK in Portugal.
De voorzitter sluit dit overleg onder dankzegging aan de
aanwezigen om 21.50 uur.

Verzendlijst:
Bijlage:


Presentatie Kees Rodenburg
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