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1. Opening

2. Notitie dameskorfbal

3. Reglementen

17 maart 2014
Rob Meijer (RM/voorzitter), Jan Beunder (JB), Jeroen Breeschoten (JBr), Anita
Derks (AD), Jeroen Weijermars (JW) en Bert Filius (BF)
Irma Profijt-Doorlag (IP)
Annelies Medendorp (AM)
Actie
Nr.
door:
De voorzitter opent de vergadering en meldt de afwezigheid
van mevrouw Profijt. Hij heet de projectleider Dameskorfbal
en het Hoofd Competitie van harte welkom. Zij zullen bij
respectievelijke de agendapunten 2, 3, 4 en 11 een toelichting
geven.
De projectleider Dameskorfbal geeft een toelichting op de
notitie dameskorfbal. Aan de hand van de inhoud van de
notitie en de toelichting volgt een uitgebreide discussie. De
gemaakte opmerkingen, waaronder een tijdspad en het
specifieker maken van de activiteiten, zullen in de notitie
worden verwerkt. Afgesproken wordt, dat in de notitie, de
tijdens deze vergadering vastgestelde visie (Dameskorfbal is
een van de korfbalvormen die landelijk wordt uitgedragen), zal
worden opgenomen.
Tevens geeft de projectleider een uitleg over de
inspiratiesessie ‘The Next Step’- samen sterk voor Korfbal!,
die voorafgaand aan de zaalkorfbaldamesfinales op zaterdag
22 maart a.s. voor verenigingsbestuurders van het district
Zuid zal worden gehouden. De gemaakte opmerkingen over
de organisatie e.d. zullen door de projectleider in de evaluatie
worden meegenomen.
Het Hoofd Competitie geeft toelichting op het onderstaande:
1. Verkleining veldafmeting veldkorfbal
Na spelregelwijziging door de PRC (IKF) en het
daarop te nemen besluit door de EXCO (IKF) wordt
gestreefd het nog te maken bestuursbesluit voor de
Bondsbestuursvergadering van 12 mei 2014 te
agenderen.
2. Herziening leeftijd F-jes in combinatie met registratie
in Sportlink.
Het bestuur gaat met de voorstellen akkoord.
Voorgesteld wordt dat een Kangoeroe op de dag van
het bereiken van de 5-jarige leeftijd speelgerechtigd is
(mits opgegeven). Het Hoofd competitie vraagt
hierover advies bij de Reglementscommissie.
3. RvW 25-28.
Het bestuur gaat akkoord met het voorstel artikel 26
aan te passen zoals in de notitie wordt verwoord.
4. Scheiding gele/rode kaarten
Na discussie gaat het bestuur akkoord met de derde
variant: De sancties voortkomend uit gele kaarten
(boekingen) wel scheiden en uit rode kaarten in zijn
geheel door laten lopen.
5. Stand van zaken Seksuele Intimidatie
Het bestuur gaat akkoord met het voorstel zoals dit in
de aanvullende toelichting is opgenomen.
6. Verkiezing leden Bondsraad
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4. Digitaal wedstrijdformulier

5. Ingekomen stukken en
mededelingen

6. Verslag
Bondsbestuursvergadering
d.d. 10 februari 2014
7.
a. Actiepuntenlijst

Het bestuur gaat akkoord met het voorstel om deze
verkiezing te digitaliseren.
Daarnaast wordt afgesproken dat in de Bondsraad van juni
2014 het voorstel zal worden gedaan de termijn van de
huidige Bondsraadsleden te verlengen van december 2014 tot
juni 2015 en dat de verkiezing van de Bondsraadsleden
tijdens de Bondsraad van juni 2015 zal plaatsvinden. Dit alles
om de wisseling van Bondsraadsleden gelijk te laten lopen
met de strategische cyclus. Het Hoofd Competitie vraagt
hierover advies bij de Reglementscommissie.
7. Internationale spelregelwijzigingen omtrent wissels
Het bestuur gaat akkoord met het maken van een
bestuursbesluit waarbij het KNKV aangeeft geen
gebruik te zullen maken van de nieuwe mogelijkheden
en het oude zal blijven gehandhaafd.
Het Hoofd Competitie geeft een uitgebreide powerpoint
presentatie over het digitale wedstrijdformulier. De pilot is in
oktober 2013 gestart met een aantal clubs uit de Korfbal
e
League. Het streven is dat tijdens de 2 helft veld 2013/2014
met de Ereklassen, Hoofdklassen en Overgangsklassen de
pilot zal worden uitgebreid om in het seizoen 2014/2015 met
de standaardteams te kunnen starten.
a. Brief voorzitter Tuchtcommissie m.b.t. benoeming
leden
Het bestuur gaat akkoord met de voorstellen van de
tuchtcommissie.
b. Toekenning VSK
Dit wordt ter kennisgeving aangenomen.
c. Voorstel tot opdracht van uitvaardiging digitaal
spelregelbulletin
Het bestuur gaat akkoord met het voorstel.
d. Benoeming Piet Hein Havik in werkgroep Spelregels
Het bestuur gaat akkoord met de benoeming.
e. Dispensatie SEV veldafmetingen
Het bestuur gaat akkoord met het verlenen van deze
dispensatie.
f. JAV KBKB 22 maart 2014 (agenda en jaarverslag)
De stukken worden ter kennisgeving aangenomen.
g. Evenementen:
i.
Damesfinales
Aantallen kaartverkoop wordt per mail
nagezonden.
ii.
Korfbal Leaguefinale
Op dit moment 20% meer kaartverkoop t.o.v.
vorige jaar.
iii.
Nationale sportweek (19 t/m 26 april)
Bij de opening in Roermond op 18 april zal
door de vereniging Ready ’60 het 4Korfball
worden gepresenteerd o.b.v. een
sportconsulent. Verenigingen worden
opgeroepen hieraan mee te doen. Verdere
nieuwsverspreiding via website en social
media.
h. Jaarcijfers 2013
Deze zullen in de Bondsbestuursvergadering van 31
maart opnieuw aan de orde komen.
Het verslag wordt zonder verdere op- en/of aanmerkingen
goedgekeurd.
a. Actiepuntenlijst
Dit agendapunt wordt verschoven naar de volgende
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b. Representatieve
verplichtingen
8. Strategische cyclus
9. Rapportage TOP-6
10. Ledenrapportage
11. Rondvraag en sluiting

vergadering.
b. Representatieve verplichtingen
Ter vergadering wordt de afvaardiging besproken voor de
acties/evenementen op 22 maart a.s.
Dit agendapunt wordt doorgeschoven naar de volgende
vergadering.
Dit agendapunt wordt doorgeschoven naar de volgende
vergadering.
Dit agendapunt wordt doorgeschoven naar de volgende
vergadering.
De voorzitter doet verslag van het overleg met de
districtsvoorzitters.
Zij
hebben
het
verzoek
de
districtskampioenschappen (met een andere naamgeving) te
mogen blijven organiseren. Het Hoofd Competitie adviseert
het bestuur dit verzoek niet te honoreren om moverende
redenen (toernooi zonder status dat nu voor beperkt aantal
klassen wordt georganiseerd, ervaringen van de afgelopen
jaren als inhuur van sporthallen, hulp bij organisatie e.d.).
Afgesproken wordt de districtsvoorzitters middels een brief op
de hoogte te brengen van deze ervaringen. In deze brief zal
worden opgenomen dat de districten voor 1 juli 2014 een
accommodatie beschikbaar moeten hebben voor de vijf
toernooien, waarbij de toernooi van de B/C/D-hoofdklassen
altijd in een accommodatie met twee zalen onder één dak
e
gespeeld moeten worden. De toernooi voor de 1 klasse bij de
B/C-jeugd kan in twee accommodaties gespeeld worden, mits
die op loopafstand liggen. In deze brief zal ook de toewijzing,
welk district welk toernooi krijgt, worden opgenomen.
Mevrouw Derks doet kort verslag van de Korfball World Cup
U16. Zij ziet graag een toelichting van de technisch directeur
over de implementatie van deze groep in het totale plan TOP6.
De directeur geeft een kort verslag van de stand van zaken
m.b.t. de reorganisatie.
De heer Breeschoten doet kort verslag van het 4Korfball
project. Dit verloopt prima.

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