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

Afwezig met bericht van
verhindering:
Verslag:
Agendapunt
1.

Opening

2.

Mededelingen

18 september 2013
De heren R. Meijer (voorzitter), J. Beunder (penningmeester), K. Rodenburg (Technisch
directeur) en R. Verleg (Hoofd Marketing & Communicatie)
De heer H. Fontijn (Blauw-Wit), de heer P . van der Griendt en mevrouw C. Westerbaan
(Dalto/BNApp.nl), de heer M. Soede (DVO), de heer W. de Koning (Fortuna/MHIR), de heer
A. Ankum (KZ/Hiltex), de heer J. Broersma (Nic./Alfa-college), de heer A. Colijn (OVVO/De
Kroon) en de heer M. Dekker (PKC/Hagero)
LDODK/AH Gorredijk en TOP/Justlease.nl
Mw. A. Medendorp
Actie
door:
De heer Meijer opent het overleg om 19.30 uur en heet iedereen van
harte welkom in de bestuurskamer in het Hotel van de KNVB.
√ De heer Meijer meldt de berichten van verhindering, die zijn
ontvangen van de verenigingen LDODK/AH Gorredijk en
TOP/Justlease.nl Zij hebben voorafgaand aan de vergadering
telefonisch aan de voorzitter hun standpunt doorgegeven
m.b.t. agendapunt 4. De voorzitter geeft aan dit na afloop van
behandeling van dit agendapunt dit met de aanwezigen te
zullen delen.
√ De heer Meijer stelt de heer Verleg in de gelegenheid zichzelf
in het kort voor te stellen.
√ De heer Meijer blikt terug en vooruit op een aantal geslaagde
korfbalmomenten:
 De Nationale Korfbaldag (22 juni 2013) georganiseerd
door 5 Dordtse verenigingen. De evaluatie vindt volgende
week op bestuurlijk/directie niveau plaats. De heer Meijer
zegt toe dat de opmerkingen gehoord vanuit de
deelnemende verenigingen (wedstrijd res. Ereklasse en de
‘gesloten’ accommodatie (slechts weer) hierin zullen
worden meegenomen;
 De World Games (juli 2013). De ervaringen van dit
evenement zullen worden gedeeld met NOC*NSF, met
name de media aandacht en de presentatie van de
deelnemende ploegen;
 NK Beach (25 augustus 2013). Dit evenement kende een
aarzelende start. De interne evaluatie vindt plaats op
donderdag 19 september a.s.;
 Opening Sportieve parlementaire jaar (11 september). De
voorzitter en de directeur zijn hierbij aanwezig geweest. De
conclusie is dat ‘wij’ zware tijden tegemoet gaan,
overheden die flink moeten bezuinigen (accommodaties?);
 Ereklasse veld;
 ‘Activiteiten PKC/Hagero:
o Openingswedstrijd Korfbal League (8 november
2013);
o European Bowl (18 en 19 oktober 2013);
o Europa Cup (januari 2014);
 Wedstrijd Supercup (Blauw Wit – Boeckenberg (28
september) aanvang: 16.00 uur.
√ Tevens meldt de heer Meijer het ingekomen stuk van de
voorzitter van Blauw Wit. Dit zal bij agendapunt 4 aan de orde
worden gebracht.
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Verslag 15 mei 2013 en
actiepuntenlijst

4.

KNKV – Korfbal
Leagueclubs 2013 – 2016
‘Samen naar de toekomst’

De heer Ankum (KZ/Hiltex) geeft aan zijn ingekomen stuk
m.b.t. de RTC’s in te trekken.
Het verslag wordt zonder enige op- en/of aanmerkingen goedgekeurd.
De actiepuntenlijst wordt zoals besproken aangepast en bij het verslag
gevoegd.
De heer Meijer leidt dit agendapunt zeer uitvoerig in, waarbij de
kernzaken, zoals deze in het bij de agenda meegestuurde ‘Convenant’
en de later toegestuurde ‘Projectaanpak’ staan vermeld, uitgebreid
worden toegelicht. Kernboodschap is dat er in gezamenlijkheid gewerkt
moet worden aan meer zichtbaarheid van de korfbalsport. Om dit met
elkaar goed te organiseren is het van groot belang dat de beeldrechten
goed geborgd worden. Deze rechten maken het mogelijk een
exploitatiemodel en verdienmodel te gaan ontwikkelen. De kosten
gaan in dit geval voor de baat uit. Hij stelt dat het in ons aller belang is
dit plan op te pakken. In vervolg hierop start de heer Verleg een
Youtube filmpje (http://www.youtube.com/watch?v=kGtcNXu-VQU),
waarmee hij naar de verenigingen wil verduidelijken dat er door middel
van exposure via internet, met daarachter de juiste mediastrategie
(met name de social media) een groei van kijkers gecreëerd kan
worden. Op clubniveau moet hierdoor ook voordeel behaald worden op
sponsorniveau, aangezien het bereik van sponsoruitingen hierdoor
toeneemt. Na deze uitleg worden de aanwezigen in de gelegenheid
gesteld de discussie in gang te zetten. Tal van onderwerpen, vragen,
voor- en tegen argumenten e.d. worden ter tafel gebracht. De
voorzitter zegt toe dat alle relevante zaken die worden opgemerkt, in
het praatstuk – zoals het ‘Convenant’ op de agenda is geplaatst –
zullen worden meegenomen.
Een aantal hiervan zijn:
o Uitzending van (kwaliteits)beelden en live streaming;
o Vastleggen van afspraken/beeldrechten/portretrechten;
o Opstellen van businessplan;
o Welke inkomsten wel/niet in Korfbal League Foundation (KLF);
o Geen NL Korfbal meer, noch bij de clubs noch bij het KNKV;
o Gebruik van beelden voor tuchtzaken;
Na deze zeer uitvoerige discussie kan worden geconcludeerd dat
gestart zal/kan worden met:
o Wedstrijduitzendingen via een ‘eigen’ kanaal;
o Opnemen van wedstrijden;
o Vastleggen van beeldrechten
M.u.v. Blauw Wit en Nic./Alfa-college wordt afgesproken hiermee te
zullen starten.
De heer Meijer geeft aan dat zowel LDODK/AH Gorredijk als
TOP/Justlease.nl hebben aangegeven hun medewerking te willen
verlenen, uiteraard onder het voorbehoud dat hun afspraken met de
media en sponsors worden gerespecteerd.

5.

250 dagen programma

6.

Talentenonderzoek

Op verzoek van het KNKV wordt er een werkgroep geformeerd, die
mede aan de hand van de openingswedstrijd van de Korfbal League
2013/2014, een stappenplan zal opstellen. De werkgroep bestaat uit:
de heren Dekker (PKC/Hagero), De Koning (Fortuna/MHIR) en Verleg
(KNKV). Tevens zullen zij inventariseren wat nodig is om de
beeldrechten vast te leggen.
De heer van der Griendt (Dalto/BNApp.nl) zegt toe zich nader over de
beeldrechten te zullen buigen.
De heer Rodenburg zegt toe een update van het programma voor de
eerstvolgende twee jaar in de loop van de volgende week aan de clubs
te zullen sturen.
De heer Rodenburg geeft aan dat 134 van de 200 Korfbal
Leaguespelers hebben meegewerkt aan dit (retrospectief) onderzoek.
Met de clubs wordt afgesproken dat zij een lijst ontvangen van de
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7.

IKF congres

8.

Wvttk

9.

Rondvraag

spelers die hun medewerking (nog) niet hebben verleend. De heer
Rodenburg geeft aan dat het onderzoek wanneer dit is afgerond aan
de clubs zal worden gezonden.
De heer Rodenburg geeft aan dat de onderwerpen tijdens dit congres
zeer breed zijn, maar met name gericht zijn op de Olympische
ambities. Het congres zal worden bijgewoond door de heer Meijer
(voorzitter), de heer Rodenburg (Technisch directeur) en de heer J.S.
van den Bos (bondscoach en per 1-1-2014 Mastercoach). Door de
heer Meijer wordt aangevuld dat het congres openbaar is, dus voor
iedereen toegankelijk. De European Games (Continentale Olympische
spelen) in 2019 bieden korfbal mogelijk nieuwe kansen. De IKF en het
KNKV zullen samen hun best doen dit korfbalprogramma te krijgen..
√ De heer Rodenburg meldt dat de heer Visser (Productmanager
Leven Lang Sporten) de Korfbal Leagueclubs binnenkort een
notitie stuurt met betrekking tot het ‘Focusprogramma’. De heer De
Koning (Fortuna/MHIR) meldt dat in tegenstelling tot eerdere
berichten hij nog geen contact heeft gehad met de heer Visser. De
heer Rodenburg zegt toe dit onder zijn aandacht te zullen brengen.
√ De heer Van der Griendt (Dalto/BNApp.nl) vraagt de vergadering
naar hun mening met betrekking tot de uniformiteit van de
toegangsprijzen. Zij zullen in het komend seizoen de volgende
prijzen hanteren (<15 jaar: € 3,00; >15 jaar: € 6,00; leden gratis).
Afgesproken wordt dit punt op de agenda te plaatsen van het
Korfbal Leaguemanagersoverleg op 16 oktober a.s.
√ Op de vraag van de heer Ankum (KZ/Hiltex) naar de KNKV app,
antwoordt de heer Rodenburg dat deze door het enorme succes
met ‘kinderziektes’ te kampen kreeg. Hij gaat er vanuit – mede
gelet op de berichten die hij van de makers ontvangt – dat deze in
het komende seizoen hiervan zal zijn ‘genezen’ en goed zal
functioneren.
√ Aan de hand van de opmerkingen van onder andere de heer
Fontijn (Blauw Wit) over de KNKV/Korfbal League website wordt
geantwoord dat hieraan hard wordt gewerkt.
De heer Colijn (OVVO/De Kroon) merkt voorzichtig op dat hij de
stemming op de laatste twee overleggen (waaraan hij sinds kort aan
deelneemt) en de onderlinge verstandhouding als grimmig en als niet
prettig ervaart. Hij ervaart veel wantrouwen. De heer Meijer geeft
hierop een korte reactie, maar zegt toe hierop op een later moment in
een persoonlijk gesprek zeker op zou willen terugkomen.
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De heer Soede (DVO) meldt dat bij de stichting DVO een nieuw
contactpersoon is toegetreden: de heer H(enk) Savelkoul.
De heer Van der Griendt (Dalto/BNApp.nl) vraagt – mede namens een
aantal andere voorzitters – om transparantie in de financiën, met name
die van de Korfbal League, de Korfbal Challenge en de zaalfinale.
10. Sluiting
De heer Meijer sluit dit overleg om 22.30 uur onder dankzegging aan
de aanwezigen en hun inbreng.
Verzendlijst: Korfbal Leaguemanagers, - voorzitters en – verenigingen, leden directie en management, leden Bondsbestuur,
productmanagers, bondscoach, hoofd competitie en sponsoring en communicatie.
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