KONINKLIJK NEDERLANDS KORFBALVERBOND
Verslag Wereldtickets Korfbal League Managersoverleg
Datum:
Aanwezig:
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verhindering:
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Verslag:
Agendapunt
1.

Opening

2.

Mededelingen

3.

Reactie op actiepunten
verslag 31 oktober
2012

4.

Goedkeuring verslag
31 oktober 2012

5.

Presentatie
Talentontwikkeling

6.

Competitieschema
2013/2014

7.

Toepassing live score

20 februari 2013
De heer P. v.d. Berg (Dalto), de heer J. van Roekel (DVO), de heer J. Verheezen
(Fortuna/MHIR), de heer P. Detering (KZ/Hiltex), de heren J. Broersma en M. Gerritsen
(Nic./Alfa-college), de heer M. Dekker (PKC/Hagero) en mevrouw B. Nieuwenhuijsen
(TOP/Wereldtickets.nl)
De heren K. Rodenburg (voorzitter), R. Winter (Hoofd competitie)en mevrouw M. van Gurp
(stagiair)
DeetosSnel/Volhuis en LDODK/AH Gorredijk
Blauw Wit
Mevrouw A. Medendorp
Actie
door:
De heer Rodenburg opent het overleg om 19.30 uur en heet iedereen
welkom. Hij meldt de berichten van verhindering van de verenigingen
DeetosSnel/Volhuis en LDODK/AH Gorredijk. Helaas is er van Blauw
Wit geen afmelding ontvangen.
De heer Rodenburg geeft een update van de stand van zaken met
betrekking tot het bij NOC*NSF ingediende investeringsplan van het
KNKV en de hieraan verbonden status van onze sporters. Hij geeft
hierbij aan dat het belangrijk is dat we de komende vier jaar als topsport
verder zullen moeten door ontwikkelen, waarbij internationalisering heel
belangrijk is.
De heer Rodenburg geeft bovendien aan dat de nationale selectie in de
afgelopen periode voor trainingen e.d. gebruik heeft gemaakt van de
facilitaire mogelijkheden op het terrein van de KNVB in Zeist.
Momenteel worden andere mogelijkheden onderzocht, bij voorbeeld
DeetosSnel/Volhuis en Papendal.
De heer Rodenburg merkt op dat bij punt 7 (250 dagen programma) als
oplossing is gekozen voor het samenvoegen van Oranje en Jong
Oranje. Wanneer spelers van Jong Oranje ook deel uitmaken van
Oranje dan kan er voor hen A-status en stipendium worden
aangevraagd. Deze samenvoeging gaat in na afloop van de World
Games.
Onder dankzegging aan de notulist, Dick van Remmerden, wordt het
verslag zonder enige op- en/of aanmerkingen goedgekeurd.
Merel van Gurp geeft, nadat zij zich zelf heeft voorgesteld, een
presentatie over het onderzoek dat zij in de komende tijd zal houden en
waarbij zij nadrukkelijk de medewerking nodig heeft van de spelers en
speelsters van de Wereldtickets Korfbal League. De powerpoint
presentatie wordt aan het verslag toegevoegd. Door de heer Rodenburg
wordt toegezegd dat de resultaten van dit onderzoek te zijner tijd
openbaar zullen zijn.
Ter vergadering wordt door de heer Winter het concept
Competitieschema 2012/2013 uitgereikt en waar nodig van extra
informatie voorzien.
De heer Rodenburg geeft aan dat de live score app is ingevoerd bij de
start van het seizoen 2012-2013 van de Wereldtickets Korfbal League.
De invoer vereiste van de verenigingen aanpassingen in de hal en de
handelingen van de invoerder van statistische gegevens. De software
van de live score app kwam laat beschikbaar en was niet voltooid op
het moment dat de instructie avonden werden gegeven aan de
invoerders.
Sinds de invoer van de live score app zijn bij de uitvoering de nodige
problemen opgedoken en aanpassingen zijn in de software
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doorgevoerd. De live score app heeft intussen wel zijn weg gevonden
bij de gebruiker. Om het programma nog robuuster te maken zouden de
volgende stappen overwogen kunnen worden:
 De invoerders die daar behoefte aan hebben kunnen een extra
instructie avond krijgen;
 Door de verenigingen kan nogmaals gekeken worden naar de
randvoorwaarden (internet verbinding);

8.

9.

Regels buitenlandse
spelers in de
Wereldtickets Korfbal
League

Evaluatie werkplan
Wereldtickets Korfbal
League 2012/2013

10. Wvttk / Rondvraag

Op de vraag ‘hoeveel keer de app inmiddels is gedownload’ moet de
heer Rodenburg ter vergadering het antwoord schuldig blijven, maar
zegt toe dit te trachten te achterhalen. (Inmiddels is bekend dat de app
ruim 14.000 keer is gedownload tot aan 22 februari 2013).
De heer Rodenburg geeft aan de hand van het verzoek van Nic./Alfacollege aan dat het momenteel niet gereglementeerd is dat
buitenlandse spelers/speelsters in zowel de buitenlandse als de
Nederlandse competitie kunnen uitkomen. Hij beschouwt dat ook zelf
als een hiaat en met name voor de topkorfbalcompetitie. De heer
Broersma (Nic./Alfa college) geeft hierop nog enige toelichting. De heer
Rodenburg zegt toe dat dit punt in mei 2013 opnieuw zal worden
geagendeerd in het Wereldtickets Korfbal League voorzittersoverleg.
De heer Rodenburg concludeert aan de hand van zijn eigen
bevindingen en de geluiden die hij hierover ontvangt dat de competitie
goed en naar tevredenheid verloopt. Hij vraagt alle clubs aandacht te
geven aan:
 De aanvangstijden van de wedstrijden. Voortijdig anticiperen op
mogelijke vertragingen (veroorzaakt door bij voorbeeld
publieksacties);
 De veegploegen te voorzien van degelijke ‘grote’ zwabbers;
 Het gebruik van een TIME out kaart, zoals internationaal al
gebruikelijk is;
 Extra geluidsknop voor de juryvoorzitter (let op het aantal
decibels!);
 Het aantal beoordelaars. Hierbij wordt opgemerkt dat een
Wereldtickets Korfbal League scheidsrechter altijd wordt
beoordeeld.
Tot slot merkt de heer Rodenburg bij dit agendapunt op dat getracht
wordt dit werkplan te ontwikkelen richting een licentie.
 De heer Detering (KZ/Hiltex) pleit voor een protestrecht bij
‘gele’ kaarten (zo mogelijk alleen in de Wereldtickets Korfbal
League). De heer Winter geeft aan de mogelijkheid te zullen
onderzoeken.
 De heer Verheezen (Fortuna/MHIR) geeft aan de
toegangsprijzen voor de zaalfinale hoog te vinden. Mevrouw
Medendorp refereert aan de uitspraken van de
Verbondsvoorzitter die in een vorig overleg heeft aangegeven
dat de prijzen voor dit jaar niet zouden worden verhoogd, maar
nog niet aan kon geven of deze mogelijk zouden kunnen
worden verlaagd. De prijzen voor een enkele categorie zijn met
€ 2,50 per kaart verlaagd. Daarnaast is er ook nog een
mogelijkheid voor een familietribunekaart. Ook tijdens dit
overleg ontstaat er een discussie over de verplichte afname. De
heer Rodenburg zegt toe de gemaakte opmerkingen door te
zullen geven aan de verantwoordelijken binnen zowel de
professionele als de bestuurlijke organisatie.
 Op de vraag van mevrouw Nieuwenhuijsen
(TOP/Wereldtickets.nl) over de rust act, antwoordt de heer
Rodenburg dat hier eerder over afgesproken is dat dit geen
verplichting meer is, maar wel een aanbeveling.
 De heer Dekker (PKC/Hagero) verzoekt om openheid te geven
over de wijze waarop er wordt/werd gestemd bij de
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11. Sluiting

Korfbalverkiezingen. De heer Rodenburg zegt toe dit aan de
afdeling Marcom te zullen vragen en komt hierop terug.
 De heer Van Roekel (DVO) geeft aan dat enkele nieuwe
bestuursleden van DVO niet tevreden zijn over de ontvangst
van enkele clubs die door DVO worden bezocht. Met name
wordt bedoeld dat zij na aankomst in de accommodatie
verwezen worden naar de tribune en niet door een van de
ontvangende (bestuurs)leden worden verwelkomd. Na een
discussie wordt afgesproken dat hieraan door iedereen
aandacht wordt geschonken.
 De heer Broersma (Nic./Alfa-college) vraagt naar de positie van
de Landelijke Commissie Topkorfbal. Hij vraagt zich af wat daar
en wat er in een Wereldtickets Korfbal League
voorzittersoverleg wordt besproken. De heer Rodenburg
antwoordt dat de adviescommissie er is om gevraagd adviezen
te geven aan het Bondsbestuur.
 Mevrouw Medendorp vraagt aandacht voor de bijeenkomsten
dopingvoorlichting die zijn gepland op:
11 maart bij LDODK/AH Gorredijk
18 maart bij DeetosSnel/Volhuis
25 maart bij OVVO/De Kroon
Er is nog niet door iedere verenigingen hierop gereageerd. Zij
zegt toe de uitnodiging (nogmaals) toe te zullen sturen (aan de
Leaguemanagers).
 De heer Rodenburg meldt de indiensttreding van Barry Schep,
die samen met Hajo van der Harst het project Beachkorfbal zal
gaan aansturen. Nog deze zomer zullen er 5 toernooien zijn,
zal er in/bij de zaalfinale en tijdens de nationale korfbaldag
(NKD) een promo worden gegeven.
De heer Rodenburg sluit onder dankzegging aan de aanwezigen de
vergadering om 21.40 uur.

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