KONINKLIJK NEDERLANDS
KORFBALVERBOND
Verslag Bondsbestuursvergadering
Datum:
Aanwezig:
Afwezig:
Verslag:
Agendapunt
Agendapunt
1. Opening

2. Plan van aanpak Beachkorfbal

3. Ingekomen stukken en
mededelingen

31 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 Beachkorfbal en
de Technisch directeur van harte welkom. Zij zullen bij
respectievelijk de agendapunten 2 en 8 een toelichting geven.
De projectleider Beachkorfbal geeft een presentatie ter
ondersteuning van het plan van aanpak. Met de ter
vergadering ontvangen tips en opmerkingen wordt het plan
aangepast. Afgesproken wordt dat Beachkorfbal als nieuw
product zal worden ingezet.
a. Ledenberaad NOC*NSF d.d. 2 april 2014
Afgesproken wordt dat zowel de technisch directeur,
de directeur en de penningmeester dit beraad zullen
bijwonen.
b. Voortgang reorganisatie
De directeur en de voorzitter geven beiden de stand
van zaken weer over de voortgang van de
reorganisatie.
c. Terugkoppeling overleg Medische Commissie x
directie KNKV d.d. 22 maart 2014
Tijdens dit overleg is gesproken over de positie en de
rol van de commissie (een van de beste Medische
Commissie binnen Nederland) binnen de KNKV
structuur. Vastgesteld is dat veelal een deskundige
binnen de commissie wordt geraadpleegd; plenaire
items moeten tegen het licht worden gehouden.
Afgesproken is dat zij voorlopig als adviesorgaan
doorgaan, waarbij nog gekeken gaat worden aar de
grootte en de samenstelling van de commissie plus de
wijze van vergaderen. Acties zijn verder:
 Er komt een nieuw nationaal congres, waar
medisch een parallelsessie kan verzorgen;
 Blessurepreventie
als
thematiek
is
aangehaakt middels koppeling aan de KT-2
opleiding;
 Aloude ondersteuning van de landelijke
arbiters
wordt
opnieuw
bespreekbaar
gemaakt.
 Op de KNKV website komt een ikoon zodat
bijv. calamiteiten kunnen worden gemeld,
gehonoreerd (o.a. voorzitter Medische
commissie zal contactpersoon zijn richting
Marcom).
d. Vaststellen datum overleg directie/MT x Bondsbestuur
In onderling overleg wordt afgesproken dit overleg te
houden op woensdag 16 april a.s., waarmee de
vergadering van 14 april a.s. zal komen te vervallen.
Op laatstgenoemde datum zijn zowel bij PKC/Hagero
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4. Verslag
Bondsbestuursvergadering
d.d. 17 maart 2014
5.
a. Actiepuntenlijst
b. Representatieve
verplichtingen
6. Jaarcijfers 2013

7. (Evaluatie) Strategische
cyclus

8. Rapportage TOP-6

9. Ledenrapportage

10. Rondvraag en sluiting

als bij TOP/Justlease.nl de kampioensreceptie
gepland.
De agenda voor dit overleg luidt:
 Managementrapportage
 Strategische cyclus
 Samenwerking Bondsbestuur x directie/MT
e. Klacht DSC
De directeur doet verslag van de klacht van DSC over
het gedrag van de toeschouwers van PKC bij de
wedstrijd DSC A1 – PKC/Hagero A1. De directeur
heeft hierover overleg gehad met beide voorzitters.
f. Veldafmetingen
De heer Breeschoten meldt dat vanuit de afdeling
competitie wordt voorgesteld de ingangsdatum van de
verkleining van de veldafmetingen voor gras en
kunstgras gelijk te trekken. Dit betekent dat met
ingang
van
het
seizoen
2014/2015
op
natuurgrasvelden verplicht wordt gespeeld op 40*20.
Aan het Hoofd competitie zal worden gevraagd in
overleg
met
de
Reglementscommissie
een
bestuursbesluit
voor
te
bereiden
voor
de
Bondsbestuursvergadering van 12 mei 2014. Het
Bondsbestuur
verneemt
hiervoor
graag
de
argumenten.
Het verslag wordt zonder verdere op- en/of aanmerkingen
goedgekeurd.
a. Actiepuntenlijst
De lijst zal worden aangepast met de gemaakte op- en/of
aanmerkingen.
b. Representatieve verplichtingen
Ook deze lijst wordt aangepast met de gemaakt op- en/of
aanmerkingen.
De penningmeester geeft een toelichting. Afgesproken wordt
dat de drukproef van het jaarverslag eerst naar PWC en de
penningmeester zal worden gezonden voordat deze definitief
wordt gedrukt. De voorzitter bedankt de penningmeester voor
zijn inspanningen, die op zijn beurt het Hoofd Financiën
hiervoor bedankt.
Het eindgesprek met PWC, penningmeester, directeur, hoofd
financiën en leden landelijke financiële commissie vindt plaats
op woensdag 9 april a.s.
De werkgroep Evaluatie Strategische cyclus komt met een
notitie over de aanbevelingen die zij mochten ontvangen
tijdens de Bondsraad van december 2013. Deze notitie wordt
in de Bondsbestuursvergadering van 12 mei a.s. besproken
om vervolgens in de Bondsraad van jun 2014 aan de orde te
brengen.
Het bestuur wordt graag z.s.m op de hoogte gebracht van
data en locaties voor het ‘Rondje Nederland’.
De technisch directeur geeft een mondelinge toelichting op de
rapportage. Geconcludeerd wordt dat sportief gezien men op
de goede weg is (de prestatiecurver stijgt), men bestuurlijk
beter wordt (waarbij meer ondersteuning vanuit de EKF
welkom zou zijn). Daarnaast ligt er ook een rol voor de clubs
en de DWIK (districtswerkgroepen internationaal korfbal).
De directeur geeft een mondelinge toelichting. Daarnaast
geeft hij aan dat deze rapportage ook tijdens de bijeenkomst
‘Inspiratie-/meedenkbijeenkomst visie op Groei!’ op 2 april a.s.
aan de orde zal komen.
De heer Weijermars doet verslag van zijn aanwezigheid bij de
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NK B-jeugd, die goed georganiseerd is door Tempo.
Mevrouw Derks ziet graag meer aandacht in de pers voor het
Indoor Sportspektakel.
De voorzitter sluit de vergadering en wenst een ieder wel
thuis.
Verzendlijst:
Bondsbestuur, Reglementscommissie en Landelijke Financiële Commissie.
Tevens worden de vastgestelde notulen gepubliceerd op de KNKV Website.
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