KONINKLIJK NEDERLANDS
KORFBALVERBOND
Verslag Korfbal League voorzittersoverleg
Datum:
Aanwezig:

Aanwezig (KNKV)
Afwezig met bericht van
verhindering:
Verslag:
Agendapunt
1.

2.

Opening

Mededelingen en
goedkeuring verslag d.d. 7
oktober 2014 en
actiepuntenlijst

9 juni 2015
Mevrouw E. de Groot en de heer K. Snel (AW/DTV) de heer P. v.d. Griendt
(Dalto/BNApp.nl), de heer B. Baylé (DOS’46), de heer A. Ankum (KZ/Hiltex), de heer G.
de Vries (LDODK/AH Gorredijk), de heer B.J. Scheepbouwer (PKC/SWKGroep) en de
heer H. Oudshoorn (TOP (S)).
De heren R. Meijer en K. Rodenburg
Blauw Wit en Fortuna/My Collections
Mevrouw M. de Kruijf
Actie
door:
De voorzitter opent het overleg met een speciaal woord van
welkom aan de heer Snel en mevrouw de Groot van AW/DTV en
de heer Baylé van DOS’46, waarna hij de aanwezigen de
gelegenheid geeft zich voor te stellen. In verband met een operatie
aan de hand van mevrouw Medendorp zal mevrouw De Kruijf de
verslaglegging van deze vergadering voor haar rekening nemen.
Ingekomen stukken:
Brief KZ/Hiltex wordt behandeld bij punt 7
Brief PKC/SWKGroep inzake openingswedstrijd bij punt 5,
sponsoring bij punt 6 en belangenbehartiging Korfbal League bij
punt 8
Brief TOP (S) inzake de openingswedstrijd wordt behandeld bij
punt 5, live-streaming bij punt 7, Korfbal League gala bij punt 9,
vrijstelling bij punt 5.
Naar aanleiding van de vraag hoe omgegaan wordt met
scheidsrechters die stoppen met fluiten deelt de voorzitter mee dat
het bureau een voorstel heeft gedaan waarin vermeld staat dat de
scheidsrechters die stoppen een medaille in brons, zilver of goud
overhandigd krijgen. Helaas verzuimt de vereniging wel eens door
te geven wanneer een scheidsrechter stopt met fluiten waardoor
het KNKV niet op de juiste manier afscheid kan nemen.
Afgesproken wordt dat voortaan in maart een brief naar alle
verenigingen wordt gestuurd met het verzoek door te geven of er
scheidsrechters stoppen met fluiten. Het Bondsbestuur pakt dit op.
De voorzitter doet verslag van het gekozen beleid inzake de
veldafmetingen op de NKD. Het KNKV heeft alles in het werk
gesteld om de wedstrijden op de speelvelden met de afmeting
40x20 te laten spelen. Door allerlei bijkomende zaken is dit niet
gelukt. De voorzitter doet wel de toezegging dat de komende jaren
alle toegekende wedstrijden op de afmeting 40x20 gespeeld gaan
worden.
De voorzitter vraagt aan de voorzitters:
 Daar waar gevraagd wordt, uitleg te geven waarom er
tijdens de NKD gespeeld wordt op de veldafmeting van
60x30.
 Melding te maken op de website van de vereniging over
het NK Beachkorfbal op 15 augustus a.s.
De voorzitter meldt dat
 het EK 2016 in Nederland gehouden en door het KNKV
georganiseerd wordt. De voorbereidingen zijn in volle
gang. De verenigingen worden meegenomen in de
organisatie. Tenslotte wil het KNKV “Verenigingen
Centraal” uitstralen. Binnen nu en twee maanden zal er
meer informatie beschikbaar zijn.
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3.

Terugblik KL-seizoen

4.

Toekomst zaalfinale

5.

KL-programma 2015-2016

6.

Versterken van elkaars
sponsoren

De European Games worden dit jaar gehouden in Baku,
Azerbaijan. Onder voorbehoud (financiën) zullen de
European Games in 2019 in Nederland gehouden worden.
De heer Bolhuis van NOC*NSF gaat samen met de
voorzitter proberen om korfbal toe te voegen aan de
spelen.
Het verslag wordt zonder op- en/of aanmerkingen goedgekeurd.
Naar aanleiding van actiepunt 53: Toezegging dat de powerpoint
presentatie van de heer Beunder naar de KL voorzitters gemaild
zou worden is niet gebeurd. De voorzitter zegt toe dat tijdens de
aankomende Bondsraad uitleg zal volgen en daarna zal de
presentatie doorgestuurd worden naar de KL-voorzitters.
Er volgt een kort rondje langs de voorzitters om hun ervaringen van
het afgelopen seizoen te delen. Een paar puntjes die genoemd zijn:
 Niveau scheidsrechters baart zorgen.
 Nieuwe regel van terug wisselen nog niet spectaculair,
wordt nog niet tactisch ingezet.
 Verslaglegging door NL.korfbal over
scheidsrechters/spelers is niet altijd correct/netjes.
Over het algemeen zijn de voorzitters positief over het afgelopen
seizoen.
De voorzitter deelt mee dat men nog in overleg is met Ahoy en
Ziggo Dome. Komende maand wordt door het bestuur een besluit
genomen waar de Korfballeague finale gespeeld zal worden.
De voorzitter opent dit agendapunt met de opmerking dat de
doelstelling van het KNKV is, om de openingswedstrijd van het
nieuwe seizoen een reprise te laten zijn van de zaalfinale.
Aankomend seizoen is dat niet het geval en de voorzitter biedt
hiervoor zijn excuses aan. De voorzitter geeft uitleg hoe het
competitieschema 2015/2016 tot stand is gekomen. Na alle
mogelijk modellen bekeken te hebben was dit schema de beste
optie. De heer Scheepbouwer en de heer Oudshoorn maken hun
ongenoegen duidelijk kenbaar en vragen zich af of er echt geen
andere optie was om de reprise van de finale als openingswedstrijd
te spelen. De heer Rodenburg geeft nogmaals uitleg dat uiteindelijk
het MT met dit competitieschema akkoord is gegaan. De voorzitter
biedt nogmaals zijn excuses aan dat een en ander niet
gecommuniceerd is met de verenigingen. Tevens doet de voorzitter
de toezegging om voortaan de verenigingen vooraf inzage te
geven over de keuzes die gemaakt zijn. Het merendeel van de
voorzitters geeft aan niet vast te zitten aan een reprise maar het
heeft wel de voorkeur, alleen niet tegen elke prijs. Het meest
aantrekkelijke/praktische programma moet uiteindelijk de doorslag
geven.
De heer Rodenburg vraagt hoe de voorzitters er over denken om
de midweekwedstrijden van 2 naar 8 te gaan. Dit betekent dat in
plaats van vier wedstrijden op dezelfde woensdagavond gegaan
wordt naar twee dinsdagen en twee woensdagen. Na discussie
wordt besloten om voor de wedstrijden contact op te nemen met de
verenigingen met de vraag of het mogelijk is op dinsdag te spelen.
De heer Scheepbouwer vertelt dat de hoofdsponsor van
PKC/SWKGroep erg enthousiast is en ook graag de uitwedstrijden
wil bijwonen. Hij vraagt zich af of dit ook bij andere verenigingen
speelt en of het mogelijk is om dan afspraken te maken over
bijvoorbeeld ontvangst/consumpties/entree en misschien de
sponsoren met elkaar in contact te brengen. Na korte discussie
wordt afgesproken dat de heer Scheepbouwer een korte notitie
samenstelt en dat dit besproken wordt tijdens het overleg in
oktober.
Dit agendapunt wordt wegens tijdgebrek doorgeschoven naar
oktober.
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7.
8.

Streaming
Voorbereiding KL 2015-2016
en doorontwikkeling KL

9.

Actualiteiten

10. Rondvraag

11. Sluiting

Dit punt zal voor het overleg in oktober worden geagendeerd.
De heer Rodenburg praat de voorzitters bij over zijn plannen voor
het nieuwe seizoen. Het streven is voor 1 juli een datum
communiceren voor workshop die bestemd zijn voor:
 Speakers
 Statistici
 Streaming (up and downloaden)
Deze drie workshops zullen op 1 dag gehouden worden en
waarschijnlijk in het bondsgebouw te Zeist plaatsvinden. Op deze
manier werken we toe naar een succesvolle Korfbal League.
Naar aanleiding van de brief van PKC/SWKGroep wie de belangen
behartigt voor de Korfbal League verenigingen en dat de belangen
ook worden gewaarborgd binnen de bond deelt de heer Rodenburg
mede dat hij eindverantwoordelijke is. De heer Scheepbouwer
geeft aan dat hij er ook van uit gaat dat dit met de beste intenties
gebeurt maar dat het toch voor kan komen dat er tijdens
beslissingen die genomen moeten worden de heer Rodenburg dan
ook de ‘ pet van oranje’ op heeft. Er is dan sprake van
belangenverstrengeling. Vroeger was er een KL manager. Iemand
die, indien nodig, voor de KL verenigingen op kan komen. Na
discussie wordt afgesproken dat men na gaat denken of er een
geschikte kandidaat is die deze functie zou kunnen uitvoeren. In
het overleg van oktober zal dit punt geagendeerd worden.
De heer Snel vraagt of er wel eens is nagedacht over een
transferbeleid. De heer Rodenburg geeft aan dat er wel iets over
overschrijvingen beschreven staat. Dit punt wordt door
bondsbestuur en management team besproken en zal op de
agenda van oktober opnieuw worden geagendeerd.
Enkele punten die besproken zijn:
 Korfbalgala, men was niet echt te spreken over de locatie.
De ontvangst werd niet als prettig ervaren. Er stond een
lange rij en men moest buiten wachten. Opkomst was wel
groot, waarschijnlijk komt dit omdat het betaalbaar was. De
sfeer en bereikbaarheid was prima. Voor- en nadelen
worden besproken en meningen gedeeld. Tijdens het
volgende overleg wordt hier op terug gekomen.
 NOC*NSF heeft aangegeven dat er 7 miljoen bezuinigd
gaat worden. De heer Rodenburg en de voorzitter hopen
door het voeren van gespreken nog invloed te kunnen
uitoefen.
 Sportagenda 2017+, Voorbereidingen en keuzes die
gemaakt worden zullen tijdig gecommuniceerd worden met
de KL-clubs.. De voorzitter geeft aan dat hij blij is met de
invloed die het KNKV kan uitoefenen bij NOC*NSF.
e
 Super Cup wordt waarschijnlijk de 2 zaterdag in
september gespeeld in Antwerpen, België. Reiskosten
kunnen per vereniging tot € 500,00 gedeclareerd worden.
De heer De Vries vraagt zich af of de time-outs bij Basketbal langer
zijn dan die bij Korfbal League. De heer Rodenburg legt uit dat
beide time-outs even lang zijn, nl 1 minuut. Alleen bij de KL wordt
er na 45 seconde door de scheidsrechter ingefloten waarna de
spelers het veld weer op komen.
De voorzitter sluit de vergadering en bedankt iedereen voor
zijn/haar inbreng

Verzendlijst:

3

