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Datum:
Aanwezig:
Afwezig
Verslag:
Agendapunt
Agendapunt
1. Opening

2. Ingekomen stukken en
mededelingen

3. Verslagen
Bondsbestuursvergaderingen
d.d.:
a. 13 januari 2014
b. 27 januari 2014
4.
a. Actiepuntenlijst
b. Representatieve
verplichtingen

5. Strategische cyclus

6. Competitieplanning 2014/2015

7. Uitvoeringsbesluit verplichte
afname toegangskaarten

8. Ledencijfers

9. Ontwikkeling organisatie

10 februari 2014
Jan Beunder (vice-voorzitter/JB), Jeroen Breeschoten (JBr), Anita Derks (AD), Irma
Profijt-Doorlag (IP), Jeroen Weijermars (JW) en Bert Filius (BF)
Rob Meijer (voorzitter / RM),
Annelies Medendorp (AM)
Actie
Nr.
door:
In verband met de afwezigheid van de voorzitter wordt deze
vergadering geleid door de vice voorzitter. Hij opent de
vergadering, meldt de reden van afwezigheid van de voorzitter
en heet iedereen welkom.
De ingekomen stukken van NOC*NSF m.b.t. de deskresearch
worden ter kennisgeving aangenomen. De vice voorzitter
meldt het bericht van de KBKB waarin zij zich
verontschuldigen voor de afwezigheid van hun bestuur bij de
interland op 2 februari jl. in Dordrecht.
a. Het verslag van de Bondsbestuursvergadering d.d. 13
januari 2014 wordt zonder verdere op- en/of
aanmerkingen goedgekeurd.
b. Het verslag van de Bondsbestuursvergadering d.d. 27
januari 2014 wordt met een kleine correctie goedgekeurd.
a. Actiepuntenlijst
De lijst wordt doorgenomen en aan de hand van de gemaakte
opmerkingen aangepast.
b. Representatieve verplichtingen
De lijst wordt doorgenomen en aan de hand van de gemaakte
opmerkingen aangepast.
Ter vergadering wordt de inhoud van de bij dit agendapunt
gevoegde concept brief besproken. Voorgesteld wordt dat hèt
onderwerp van het rondje Nederland ‘Groei’ zou moeten zijn,
verdeeld in de subonderwerpen: lidmaatschapsstructuur,
arbitrage (VSK) en kader. Voor de laatste twee
subonderwerpen geldt dat een succesverhaal van een
vereniging gepresenteerd zou moeten worden.
Afgesproken wordt dat alleen de aankondiging van het rondje
Nederland verzonden zal worden. De inhoud van het ‘Rondje
Nederland’ wordt voorbereid en in de volgende
bestuursvergadering vastgesteld.
De competitieplanning 2014/2015 wordt vastgesteld.
Afgesproken wordt dat deze inclusief de toelichting kan
worden gepubliceerd.
Het uitvoeringsbesluit wordt vastgesteld met de afgesproken
wijzigingen:
 Aantallen gelijk aan die van vorig jaar;
 Bedragen genoemd in deze uitgave zijn akkoord
Tevens wordt afgesproken dat het uitvoeringsbesluit in de
volgende editie onderdeel van het projectplan dient te zijn.
De bij de agenda gevoegde documenten m.b.t. de ledencijfers
worden ter kennisgeving aangenomen. Afgesproken wordt dat
in de volgende vergadering er een ledenrapportage wordt
gebracht.
Het bestuur neemt een voorgenomen besluit om met ingang
van 1 maart 2014 te komen tot een nieuwe inrichting van de
beroepsorganisatie van het KNKV.
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10. Rondvraag

11. Sluiting

De vice voorzitter geeft aan dat als gevolg van de arbitraire
vergoedingen er een bestuursbesluit zal volgen voor:
e
 Res. 4 klasse (gemengd)
e
 2 klasse B en C (gemengd)
e
 Standaard + res. 2 klasse dames
Hierop is contributie compensatie van toepassing.
Op de vraag van de heer Breeschoten m.b.t. de
implementatieregels van sexuele intimidatie wordt voorgesteld
dit of via de Medische Commissie of vanuit VSK bij de clubs
de inventariseren.
De vice voorzitter sluit onder dankzegging van de inbreng
door de aanwezigen de vergadering.

Verzendlijst:
Bondsbestuur, Reglementscommissie en Landelijke Financiële Commissie.
Tevens worden de vastgestelde notulen gepubliceerd op de KNKV Website.
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