KONINKLIJK NEDERLANDS
KORFBALVERBOND
Verslag Korfbal League voorzittersoverleg
Datum:
Aanwezig KNKV:
Aanwezig

Afwezig met bericht van
verhindering:
Verslag:
Agendapunt
1.
2.

Opening
Mededelingen

15 mei 2013
De heren R. Meijer (voorzitter), K. Rodenburg (Technisch directeur) en J.T. Visser
(Productmanager Leven Lang Sporten t/m punt 4)
De heer H. Fontijn (Blauw-Wit), de heer M. Soede (DVO), de heer W. de Koning
(Fortuna/MHIR), de heer A. Ankum (KZ/Hiltex), de heer G. de Vries (LDODK/AH Gorredijk),
de heer J. Broersma (Nic./Alfa-college), de heer A. Colijn (OVVO/De Kroon), de heer M.
Dekker (PKC/Hagero) en de heren H. Oudshoorn en R. Thoms (TOP/Wereldtickets.nl)
Dalto
Mw. A. Medendorp

c.

Verslagen en
actiepuntenlijst

Nr.

KR

22

KR

23

De heer Meijer opent het overleg om 19.30 uur
a. De heer Meijer meldt de afwezigheid van de heer Van der
Griendt (Dalto).
b. Bovendien meldt de heer Meijer de stand van zaken met
betrekking tot Wereldtickets. Het product is uit de markt
gehaald. Het contract zal worden nageleefd. Het heeft dan ook
geen financiële consequenties. Oorspronkelijk zou dit pas na
Ahoy bekend worden gemaakt. Niet alleen wij, maar ook de
heer Kales zelf werd door het bericht verrast. Inmiddels zijn we
op zoek naar een andere sponsor voor de League. De
gevolgen (boarding, emblemen, website e.d.) van de
stopzetting zullen in een later stadium worden
gecommuniceerd.

3.

Actie
door:

De heer Rodenburg meldt de vondst in het Olympisch stadion
van de oorspronkelijk oorkonde van de oprichting van NOC.
Een van de oprichters - Nico Broekhuysen – heeft deze
oorkonde mede ondertekend. Getracht wordt een kopie in het
bezit van het KNKV te verkrijgen.

d. De heer Meijer meldt vanaf de NOC*NSF vergadering dat de
Lotto-inkomsten sterk gedaald zijn. Dit heeft voor 2013 geen
consequenties, echter wel voor 2014. Alle sportbonden krijgen
dan 5% minder Lotto-inkomsten. De consequenties hiervan
worden in het Bondsbestuur bekeken en besproken.
a. Verslag 6 maart 2012
Het verslag wordt zonder verder op- en/of aanmerkingen
goedgekeurd.
b. Verslag 28 november 2012
De heer Ankum (KZ/Hiltex) mist de conclusie bij punt 3
(Veldcompetitie). De heer Meijer merkt op dat de conclusie is –
zoals deze in het verslag is opgenomen – 1. Internationaal en
2./3. veld- en zaalkorfbal (beide op hetzelfde niveau).
M.b.t. punt 5 (Beeldrechten) merkt de heer Meijer op dat het
KNKV hiervoor een externe adviseur heeft geraadpleegd.
Binnenkort zal hiervan de uitkomst bekend zijn. Afgesproken
wordt dit punt voor de volgende vergadering op de agenda te
plaatsen.
Op de vraag van de heer Ankum (KZ/Hiltex) m.b.t. het
overzicht van de statistieken arbitrage bij punt 7 (Rondvraag)
antwoordt de heer Rodenburg dit met de betrokken persoon

1

heeft besproken.
c.

Actiepuntenlijst
De lijst wordt puntsgewijs doorlopen en zal naar aanleiding van
de gemaakte opmerkingen worden aangepast.
Punt 10
Dit punt Is door de heer Meijer besproken met zowel Tuchtcommissie
als Commissie van Beroep. Zij kunnen dit niet uit eigen bewegingen
veranderen. Het initiatief ligt bij de Bondsraadsleden en moet door de
Bondsraad geatemmeerd worden. De heer Meijer zegt toe hiermee
door te zullen gaan. Hij zal met beide commissies in gesprek blijven.
Punt 17
Een aantal verenigingen hebben controle gehad van de
belastingdienst. Ervaringen worden onderling uitgewisseld.

4.

Presentatie
Focusprogramma

5.

Rapportage intern overleg
Korfbal Leagueclubs

6.

Beeldrechten

De heer Meijer geeft op dit punt een korte inleiding en daarna het
woord aan de heer Visser, die op zijn beurt een toelichting geeft op de
stukken die bij de agenda zijn verzonden. Bovendien geeft hij aan
inmiddels met een aantal van de Leaguevoorzitters over dit onderwerp
te hebben gesproken. Ter vergadering wordt naar de bereidwilligheid
van de Leagueclubs gevraagd voor ondersteuning aan de naburige
clubs die aan het Focusprogramma deelnemen.
Vereniging
Blauw-Wit
Geeft aan alles al te doen, met uitzondering
van het arbitraire deel.
DVO
Heeft niet het doel nog te groeien in de
breedte, wel per doelgroep. De grootste
zorg is de concurrentie vanuit de andere
clubs op het gebied van competitie.
Mogelijkheden tot samenwerking worden
bekeken.
Fortuna/MHIR
Hebben nog geen contact gehad met de
heer Visser, maar willen wel graag een
gesprek. Zijn met veel verenigingen in de
omgeving, willen meer met Sportimpuls en
samenwerkingsverbanden met scholen.
Hebben een combifunctionaris.
KZ/Hiltex
Werken al veel samen in de regio; wellicht
nog niet op alle gebeiden.
LDODK/AH Gorredijk
Bieden informeel wel hulp aan, formeel nog
niet.
Nic./Alfa-college
Willen wel hulp bieden, maar zijn daar niet
altijd toe in staat.
OVVO/De Kroon
Heeft de intentie om mee te doen. Zijn de
afgelopen drie jaar geprofessionaliseerd.
Schoolkorfbal is een groot succes.
PKC/Hagero
Op zich positief, maar hebben ook niet
oneindig veel vrijwilligers inzetbaar; de
grootste winst ligt bij de Kangoeroe’s. De
club is toe aan andere organisatievormen
(beachkorfbal). De zorg ligt bij de senioren.
TOP/Wereldtickets.nl
Door groei veel meer druk op vrijwilligers;
levert enigszins spanningen op; willen wel
hulp bieden.
De heer Visser zegt toe de clubs een KIS-uitdraai te zullen sturen.
In overleg wordt afgesproken dit agendapunt te verplaatsen naar het
volgende overleg op 4 juli 2013.
In overleg wordt afgesproken dit agendapunt te verplaatsen naar het
volgende overleg op 4 juli 2013.

2

JTV

24

KR

25

KR

26

7.

Korfbal League

8.

Veldkorfbalcompetitie
2013/2014

9.

Rondvraag

10. Sluiting

a. Evaluatie 2012/2013
 Goed seizoen;
 Sportief;
 Veel publieke belangstelling;
 Goede TV;
 App goed gelanceerd (Kinderziektes)
 Website verbeteren (Leaguesite niet levendig, staat nu
stil)
b. Ahoy
Dit punt zal uitgebreid in het overleg van 4 juli 2013 aan de
orde komen. Nu wordt opgemerkt dat de voortijdige aanwijzing
van de scheidsrechters niet bij iedereen is gewaardeerd. M.b.t.
het omvallen en niet functioneren van de led-boarding deelt de
heer Meijer mee dat de partij(en) aansprakelijk zijn gesteld en
dat gezamenlijk wordt geprobeerd om tot een goede oplossing
te komen. Inmiddels gaat het met de betrokken speler weer
beter. Geconcludeerd kan worden dat het voor alle
betrokkenen een drama was.
c. De heer Meijer meldt positieve reacties te hebben ontvangen.
De heer De Koning (Fortuna/MHIR) merkt op dat het meer een
idee had van een receptie, de presentatie van de
genomineerden mager was, de toegangsprijzen te hoog
waren, e.d. De heer Fontijn (Blauw-Wit) vult aan dat er meer
entertainment was verwacht.
De heer Rodenburg geeft aan dat om onderstaande redenen de start
van de tweede helft veld laat in het seizoen zal zijn:
 De zaalfinale vindt plaats op 5 april 2014;
 Op 26 april 2014 zal de Koningsdag worden gevierd;
 Het EK <21 vindt plaats van 3 tot en met 10 mei 2014.
 De heer Ankum (KZ/Hiltex) vraagt of de periode van twee weken
voorbereiding het 250 dagen programma kan worden uitgebreid
naar drie weken. De heer Rodenburg zegt toe de mogelijkheden te
zullen bekijken en terug te zullen koppelen.
 De heer Ankum (KZ/Hiltex) vraagt of onderstaande punten ook op
de agenda van 4 juli 2013 kunnen worden meegenomen:
o Evaluatie Korfbal Challenge
o Status Regionale Talentontwikkeling
 De heer Fontijn (Blauw-Wit) verwijst naar de brief m.b.t. de
veldafmetingen, waarop de heer Meijer stelt dat hij hier inmiddels
een antwoord heeft op ontvangen. Dit onderwerp moet in zijn
geheel in het onderwerp Veldkorfbal worden meegenomen
alsmede in de strategisch cyclus.
 De heer De Vries (LDODK/AH Gorredijk) vraagt of zij als
vereniging verplicht zijn – zoals de heer Spelten zegt – foto’s van
hem af te nemen. De heer Meijer zegt dat dit niet het geval is en
neemt dit mee naar zijn overleg met de directie.
 De heer De Koning (Fortuna/MHIR) vraagt naar de stand van
zaken van het retrospectief onderzoek. De heer Rodenburg geeft
opnieuw een toelichting op het onderzoek en deelt ter vergadering
het overzicht uit van het aantal personen dat per vereniging heeft
gereageerd. Hij vraagt de aanwezigen toe te zeggen mee te
werken aan het realiseren van volledige medewerking van alle 200
KL-spelers. De clubs ontvangen een lijst met de namen van
spelers die nog niet aan het onderzoek hebben meegewerkt.
 De heer De Koning (Fortuna/MHIR) vindt dat de play offs kort op
elkaar worden gespeeld en vraagt zich bovendien af of iedereen
de aantallen toeschouwers kan bergen.
De heer Meijer sluit onder dankzegging aan de aanwezigen de
vergadering om 22.45 uur.
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Verzendlijst: Korfbal Leaguemanagers, - voorzitters en – verenigingen, leden directie en management, leden Bondsbestuur,
productmanagers, bondscoach, hoofd competitie en sponsoring en communicatie.
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