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Goedkeuring verslag
(voorzittersoverleg)
d.d. 6 december 2011

6 maart 2012
De heren J. Broeders en Sahetapy (Blauw Wit), de heren P. v.d. Berg en P. v.d. Griendt
(Dalto), de heer J. Groeneveld (DeetosSnel/Volhuis), de heren G. de Haan en W. Heite
(DOS’46/Engeldot), de heer M. Soede (DVO) (vanaf punt 4), de heer De Koning
(Fortuna/MHIR), de heer A. Ankum (KZ/Hiltex), de heren P. Jansen en K. Olthoff (Nic./Alfacollege), de heer M. Dekker (PKC/Hagero) en de heren H. Oudshoorn en R. Thoms
(TOP/Wereldtickets.nl)
De heer R. Meijer (voorzitter) en de heer Rodenburg (Technisch directeur)
De heer P. Detering (KZ/Hiltex)
Mw. A. Medendorp
Actie
door:
De heer Meijer opent het overleg om 19.30 uur en heet iedereen
welkom.
Er zijn geen mededelingen.
Naar aanleiding van punt 14 (Kort verslag rapportage onderzoek UMC)
geeft de heer Rodenburg aan dat er in mei 2012 een bijeenkomst zal
komen waaraan ook een inspanningsfysioloog zal meewerken. Deze
bijeenkomst zal onder leiding staan van de voorzitter van de Medische
Commissie de heer Frank Backx.
De heer Rodenburg geeft aan dat er (naar aanleiding van punt 15
Toegang bij wedstrijden) een voorstel zal worden gedaan over de
toegang van legitimatiehouders voor het nieuwe seizoen.
Rekening houdend met deze opmerkingen wordt het verslag
goedgekeurd.
De heer Rodenburg geeft aan dat het EC 2013 definitief in Hongarije zal
plaatsvinden. Er ontstaat een discussie over het al dan niet volgen van
de door de IKF opgestelde procedure bij de organisatie van een
dergelijk evenement. Hierin wordt naar de mening van de verschillende
deelnemers nogal (per land) van afgeweken.
De heer Thoms (TOP/Wereldtickets.nl) geeft aan dat in Warschau de
openingsceremonie ‘geweldig’ was, dat zij de slotparty zelf hebben
georganiseerd evenals alle andere noodzakelijkheden. Zij hebben
tevergeefs via de IKF getracht contact te krijgen met de organisatie.
Ook ter plekke is dit niet gelukt. Daarnaast geeft de heer Thoms aan dat
zij de inschrijfkosten erg hoog vinden en bovendien deze 2x hebben
betaald.
De heer Ankum (KZ/Hiltex) stelt dat de organisatie in Budapest helaas
nagenoeg herkenbaar was, waarbij de heer Ankum opmerkt dat een
van de meerwaarde van zo’n toernooi de contacten met andere
deelnemende clubs is.
De heer Rodenburg geeft aan de gemaakte opmerkingen te zullen
bespreken in een overleg met de IKF. Voor de organisatie van het EC in
2014 is KZ/Hiltex genegen dit te organiseren mits zij als kampioen van
Nederland zelf deelnemen. PKC/Hagero is genegen de organisatie op
zich te nemen wanneer het KNKV hierin een (financiele) bijdrage levert.
De heer Meijer geeft aan hij een voorstel zal doen in het Bondsbestuur
om de deelnemende verenigingen enigszins tegemoet te komen in de te
maken kosten.
De heer Meijer merkt op dat zoals bij punt 1 (Opening) werd gevraagd
de ledencijfers inmiddels worden gepubliceerd.
Naar aanleiding van punt 5 (Koppeling/bankbezetting) vraagt de heer
Ankum (KZ/Hiltex) naar de stand van zaken. De heer Meijer antwoordt
dat er conform het verslag zal worden gehandeld.
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Nr.

6.

7.

Grenzen, normen en
waarden

Competitie opzet
2012/2013

Conform het verzoek van de heer Van der Griendt (Dalto) en hetgeen er
destijds is afgesproken wordt de laatste zin van punt 8 (Wereldtickets
Korfbal League sponsorhuis) : Afgesproken wordt dat dit punt in het
overleg in mei 2012 opnieuw op de agenda zal worden geplaatst.
De heer Meijer beantwoordt de vraag van de heer Dekker
(PKC/Hagero) bij punt 17 (Rondvraag) over een bijdrage van de niet
gemaakte kosten voor het niet leggen van een vloer bij TV-opnames bij
PKC/Hagero. Hij legt uit dat de kosten die gemaakt worden voor het
leggen van een vloer bij TV-opnames (en KorfbalTV) betaald worden uit
de algemene middelen, hetgeen inhoudt dat elke vereniging hieraan
betaald. Om die reden kan het dus ook niet zo zijn dat PKC/Hagero uit
deze zelfde post een vergoeding hiervoor ontvangt. De heer Meijer zegt
toe dat PKC/Hagero hierover nog een brief ontvangt.
De heer Van der Griendt (Dalto) geeft aan dat hij naar aanleiding van de
gebeurtenissen bij de wedstrijd Dalto – Blauw Wit een brief aan het
KNKV heeft geschreven. Hij merkt hierbij op dat hetgeen er tijdens deze
wedstrijd is gebeurd in een gesprek is uitgesproken, maar pleit ervoor
dat er vanuit alle clubs iets moet gebeuren om zulke dingen te
voorkomen. De heer Jansen (Nic./Alfa-college) geeft aan dat het
vaststellen en naleven van normen en waarden niet op te willen hangen
aan incidenten. Hij voelt zich als voorzitter wel betrokken, maar ook
buitenstaander. Uiteraard zal hij in voorkomende gevallen de coaches
aanspreken op gedrag, maar vindt daarnaast dat ook de
scheidsrechters op een adequate wijze zullen moeten ingrijpen.
De heer Ankum (KZ/Hiltex) meent dat dit moet worden gezien als een
totaalpakket, waar bovendien een protocol voor moet zijn (wijst m.n. ook
op het alcoholgebruik IN de sporthal.)
De heer Thoms (TOP/Wereldtickets.nl) stelt dat we moeten oppassen
dat we alles onder controle willen houden. Er gebeuren dingen, maar zo
meent hij we zijn al behoorlijk fatsoenlijk.
De heer De Koning (Fortuna/MHIR) geeft aan dat hij graag een
gedragsprotocol zou zien.
De heer Soede (DVO) vraagt om het te melden wanneer er iets gebeurt.
De heer Dekker (PKC/Hagero) doet verslag van hetgeen PKC heeft
gedaan na de gesloten overeenkomst Sportiviteit en Respect.
De heer Meijer pleit ervoor dat dit soort incidenten niet gebeuren. Hij
wijst op het tuchtreglement, dat in verschillende mogelijkheden voorziet,
maar waarvan hij aangeeft geen voorstander te zijn en zijn voorkeur
uitspreekt voor eigen oplossingen.
Op de vraag van de heer Ankum (KZ/Hiltex) over de inhoud van het
genomen bestuursbesluit (te laat beginnen competitiewedstrijden door
rook- en andere overlast) zegt de heer Meijer toe dit te zullen uitzoeken
en er voor te zullen zorgen dat dit geen consequenties zal hebben voor
de League.
De heer Rodenburg geeft een uitvoerige toelichting op de drie varianten
voor de competitie opzet aan de hand van het vooraf toegestuurde
document. Op de vraag van de heer Ankum (KZ/Hiltex) waarom een
interland in februari, antwoordt de heer Rodenburg dat dit nu een
gegeven is, maar zegt dat het met de Belgen te zullen bespreken. Ook
hij meent dat de wedstrijd op een ongelukkig moment moet worden
gespeeld. Bovendien wil de heer Ankum(KZ/Hiltex) graag afspraken
maken over aanvangstijden en wedstrijdvolgorde eerste en tweede
team naar aanleiding van het competitieschema.
Vereniging
Variant Argument
Blauw Wit
1
Dalto
1
Zal niet op zondag spelen.
DeetosSnel/Volhuis
1
Zijn nu een zaterdagvereniging en
zullen om die reden niet op zondag
spelen.
DOS’46/Engeldot
1
Midweekwedstrijden geven een extra
belasting voor de spelers.
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8.

Toelichting programma
2012

9.

Programma 250 dagen
(2013 – 2016)

10. Evaluatie eerste deel
Wereldtickets Korfbal
Leagueseizoen
2011/2012

DVO

1

Fortuna/MHIR

1

KZ/Hiltex

1

Nic./Alfa-college

1

PKC/Hagero
TOP/Wereldtickets.nl

1
2

Stelt voor 22/23-12 competitie en
ronde 13 (eind feb.) vrij.
Bij midweekwedstrijden kan de rest
van de vereniging niet trainen.
 Midweekwedstrijden alle
wedstrijden op een dag;
 Geen midweekwedstrjden op
donderdag en daarna een
wedstrijd op zaterdag (binnen
48! uur), eventueel wel op
zondag;
 Is tegen het voorstel van
wisselende aanvangstijden.
 Een periode van drie weken vrij
is erg lang (blijven spelen op
zaterdag en zondag);
 Zullen hun thuiswedstrijden op
zondag blijven spelen.


Wil graag rekening houden met
de Haagse en Haarlemse
korfbaldagen;
 Is voorstander van wisselende
aanvangstijden.
De heer Rodenburg geeft ook bij dit agendapunt een nadere toelichting
aan de hand van het toegestuurde document. Aan de reis naar Taiwan
(van 18 juni tot 5 juli) zullen 24 spelers/speelster aan deelnemen,
waarbij wordt uitgegaan van de 19 stipendiumhouders en 5 beste
talenten. Vanuit Taiwan is het verzoek ontvangen dat zij meer spelers
zich in de League willen integreren. De heer Rodenburg zegt hier op
een later moment terug te zullen komen.
De heer Meijer complimenteert de heer Rodenburg voor zijn inzet en
werkzaamheden m.b.t. de status van het korfbal waarin het zich nu
begeeft. Wij behoren tot de topsporten en zullen als gevolg hiervan het
ook financieel aantrekkelijker krijgen. De heer Dekker (PKC/Hagero)
vraagt nogmaals waarom hij/zij vooraf niet mee mogen denken. De heer
Meijer antwoordt dat de bondscoach met alle voorzitters (ook over dit
punt) zal spreken en heeft hiervoor inmiddels al een aantal afspraken
gemaakt. De bedoeling was dat dit al voor 1 maart jl. had gebeurd,
maar om diverse redenen is dit niet gelukt. Hij benadrukt dat dit
programma nog een concept is en dat dit in de volgende vergadering
opnieuw op de agenda zal worden geplaatst.
Vereniging
Reactie
Blauw Wit
 Zijn uitermate tevreden;
 Doelstellig behaald.
Dalto
Hele spannende competitie.
DeetosSnel/Volhuis
 Strijden voor behoud;
 Zien grote verschillen met twee jaar
geleden;
 Betere publieke belangstelling (nieuw
complex).
DOS’46/Engeldot
Veel meer publiek van de uitspelende
verenigingen.
DVO
 Zorg over arbitrage;
 Soms behoorlijk fysiek;
 Gele kaart wordt nooit getrokken; strafmaat
erg hoog;
 Sportiviteit/respect moet wat mee
gebeuren.
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Zeer spannende competitie;
Kwaliteit van het niveau wisselend;
Veel fysiek spel;
KZ/Hiltex
Leuke competitie;
Tijdrekken in de aanval mag niet meer;
hierover is nooit een stuk geplaats op de
website.
 Vraagt zich af of DVO een truck heeft
tijdens het oplopen (zij wachten lang!) De
heer Soede (DVO) antwoordt dat zij zich
hier niet van bewust zijn.
 Daarnaast zijn zij niet gelukkig met de
wedstrijdvolgorde van het eerste en
tweede team van Fortuna. De heer De
Koning (Fortuna/MHIR) zegt dat zij dit ook
zelf nog willen evalueren. Op verzoek van
de heer Ankum (KZ/Hiltex) zal dit punt op
de agenda van het volgende overleg staan.
Nic./Alfa-college
 Prachtige competitie;
 Zowel boven- als onderin spannend;
 Zorgen over arbitrage;
 Voldoende arbitrage faciliteren;
 Heeft behoorlijke beslag op de vereniging.
PKC/Hagero
 Hebben zorgen over de arbitrage;
 Prachtige competitie;
 Stijging in recette.
TOP/Wereldtickets.nl
Eenzame middenmoot.
De heer Rodenburg zegt dat de techneuten m.b.t. het tijdrekken zijn
aangeschreven, maar dat de officiele spelregelwijziging nog moet
komen. De heer De Koning (Fortuna/MHIR) suggereert dat wanneer om
wat voor reden dan ook de afspraak niet kan worden nagekomen dit wel
op een of andere wijze zal moeten worden gecommuniceerd. De heer
Rodenburg zegt toe dit met de Productmanager Arbitrage op te zullen
nemen.
Aan de hand van de opmerking van de heer Soede (DVO) met
betrekking tot het nooit trekken van de gele kaart, antwoordt de heer
Rodenburg dat de evaluatie van de Challenge, waar met deze regel is
geexperimenteerd in een volgende Bondbestuursvergadering wordt
gepresenteerd.
De heer Rodenburg complimenteert met de organisatie van en rondom
de Leaguewedstrijden. Ook de heer Meijer kan niet anders dan
concluderen dat dit een spannende competitie is.
De heer Meijer geeft aan dat het voorgenomen sportcongres is
opgeschort. Het voorplein van Ahoy zal min of meer worden
omgetoverd tot sportplein. Getracht zal worden rekening te houden met
de wensen van de ontvangst van gasten van de finalisten. Er ontstaat
een discussie over de hoogte van de toegangsprijzen en de verplichte
afname. De heer Meijer antwoordt dat hij nu het antwoord schuldig moet
blijven maar dat hij hierop binnen afzienbare tijd op terugkomt.
De heer De Koning (Fortuna/MHIR) vult aan dat ook de toegangsprijzen
van de Korfbal Challenge veel te hoog zijn. Ook deze opmerking zal
door de heer Meijer worden meegenomen.
 De heer Groeneveld (DeetosSnel/Volhuis) meldt dat hij zojuist het
definitieve bericht heeft ontvangen dat met onmiddellijke ingang
afscheid is genomen van de trainer/coach Riko Kruit. De
voornaamste reden is hiervan de zaak rondom speler Witvliet.
 De heer Dekker (PKC/Hagero) vraagt aandacht voor het
tijdsmoment van de finale van de reserveteams.
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14. Sluiting

De heer Ankum (KZ/Hiltex) vraagt naar de evaluatie van de Korfbal
Challenge. De heer Rodenburg zegt dat de eindversie zo spoedig
mogelijk zal volgen. Ook de invulling van he toernooi is een punt
van discussie. De Challenge zal op de agenda van de
Bondsbestuursvergadering staan van april 2012. De heer Meijer
voegt hieraan toe dat tijdens het WK <23 met zuivere speeltijd zal
worden gespeeld.
 De heer Oudshoorn (TOP/Wereldtickets.nl) verzoekt de overige
clubs meer aandacht te willen besteden aan de aankleding rondom
de wedstrijden, meer exposure (entertainment e.d.)
De heer Meijer sluit de vergadering om 23.00 uur en dankt iedereen
voor zijn aanwezigheid en inbreng en wenst allen wel thuis.

Verzendlijst: Wereldtickets Korfbal Leaguemanagers, - voorzitters en – verenigingen, leden directie en management, leden
Bondsbestuur, productmanagers, bondscoach, sponsoring en communicatie.
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