KONINKLIJK NEDERLANDS
KORFBALVERBOND
Verslag Bondsbestuur
Datum:

10 juni 2013

Aanwezig:

Rob Meijer (voorzitter / RM), Jan Beunder (JB), Jeroen Breeschoten (JBr), Anita Derks
(AD), Irma Profijt-Doorlag (IP), Jeroen Weijermars (JW), Bert Filius (BF) en Nicole van
Wonderen (NvW)

Afwezig:

Gast:

Verslag:

Nicole van Wonderen

Agendapunt
1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2. Voorbereiding
Bondsraad d.d.
15 juni 2013

Het Bondsbestuur heeft de laatste onderwerpen voor de
Bondsraad besproken.

Rompregeling
Arbitrage

Agendapunt BR
‘evaluatie SC’

De voorzitter meldt, dat op 3 juni jl. er een felicitatiebrief inclusief
een geschenk: het boek ‘The IKF Guide to Korfball Coaching’ van
Ben Crum naar alle 535 verenigingen zijn verstuurd. De voorzitter
heeft vele positieve reacties ontvangen op dit gebaar. Op 13 juni
a.s. vindt het diner plaats met het Bondsbestuur, directeur en
bijna alle nog in leven zijnde oud-voorzitters van het KNKV om bij
dit jubileum stil te staan. Aan hen zal ook een exemplaar van het
boek overhandigt worden. Tevens zullen alle Bondsraadsleden
en overige aanwezigen op de Bondsraad d.d. 15 juni a.s. verrast
worden met een, door Ben Crum, gesigneerd exemplaar van dit
boek.
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Op de agenda van de Bondsraad d.d. 15 juni a.s. staat de
concept nieuwe Rompregeling Arbitrage 2013-2014. De PM
Arbitrage informeert het Bondsbestuur, dat het merendeel van de
vragen die gesteld zijn over het proces gaan. De verenigingen
zijn per brief op 18 mei jl. geïnformeerd over deze
conceptregeling. Tijdens de eerste bijeenkomsten in het kader
van het rondje Nederland is gebleken dat nog niet alle
verenigingen, door de korte tijdspanne, kennis konden nemen
van de conceptregeling. Om deze reden is er een brief verstuurd
op 29 mei jl. aan alle verenigingen, waarin opgenomen is, dat zij
alsnog in de gelegenheid werden gesteld om hun vragen te
stellen tijdens de Districtsbijeenkomsten dan wel per e-mail of
telefonisch aan de PM Arbitrage. Om de Bondsraadsleden zo
goed mogelijk te informeren over wat er leeft bij de verenigingen
aangaande dit onderwerp, is er op 7 juni jl. een brief verstuurd
aan de Bondsraadsleden over welke vragen ons hadden bereikt
en de daarbij behorende antwoorden. Om zo de
Bondsraadsleden in de gelegenheid te stellen, deze ervaringen
te betrekken bij hun oordeelsvorming over de concept nieuwe
Rompregeling Arbitrage 2013-2014.
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Het onderwerp ‘evaluatie Strategische Cyclus’ staat geagendeerd
voor de Bondsraad. In 2011 is aan de Bondsraad voorgesteld om
de Strategische Cyclus na 3 jaar te evalueren. Op basis van een
aantal signalen wil het Bondsbestuur reeds op dit moment kijken
naar de samenwerking tussen Bondsraad en Bondsbestuur. Aan
de Bondsraad zal voorgesteld worden om een commissie te
vormen, die hier aanbevelingen over doet. Het Bonds-bestuur zal
de leden tijdens de Bondsraad voordragen. De beoogde leden
zijn drie Bondsraadsleden en twee Districtsvoorzitters (Erik
Kraaij, Henny Butter, Edwin Mulder, Adde Klaas de Boer, Joop
van Essen) en vanuit het Bondsbestuur: JBr x AD en vanuit het
bondsbureau BF.
Naast genoemde commissie heeft het Bondsbestuur aan het
bondsbureau verzocht om de implementatie van de Strategische
Cyclus te evalueren als het gaat om de samenwerking tussen
districtsbesturen, werkgroepen, commissies en bureau. De
resultaten van beide onderzoeken kunnen gebruikt worden voor
de evaluatie van de Strategische Cyclus.
3. Verslag d.d.
27 mei 2013
4.
a) Mededelingen

Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld.

Vacature Manager Marketing & Communicatie
Heden middag heeft het tweede gesprek met twee potentiële
kandidaten voor de vacature Manager MarCom plaatsgevonden
met een afvaardiging van het Bondsbestuur, Directeur en
Technisch directeur. De verwachting is om op korte termijn tot
een benoeming over te kunnen gaan.
Vacature Product Manager Dameskorfbal
De directeur informeert het Bondsbestuur, dat de vacature van
PM Dameskorfbal niet ingevuld is. Besloten is om eerst een
goede visie op het gebied van dameskorfbal te formuleren
(gereed in oktober 2013). Het bureau zal een voorzet maken in
samenwerking met RM x AD.
Op dit moment staat de vacature ‘on hold’. Indien de visie gereed
is, zal er een aangescherpte vacature opengesteld gaan worden.
Ingekomen stuk inzake District Werkgroep Competitie /
dispensatie
In het voorjaar van 2011 is een proces in gang gezet om
werkzaamheden op het gebied van arbitrage en competitie qua
eindverantwoordelijkheid en uitvoering onder te brengen op
Bondsbureau, zoals aangegeven in notitie Commissies en
werkgroepen “nieuwe stijl” (11-10-2011). Op competitiegebied is
de eindverantwoordelijkheid voor indelingen, planningen en tucht
gerelateerde zaken bij het bureau ondergebracht. Dispensaties
en wildcards vooralsnog nog niet. De rol van de DWC’s blijkt niet
helder te zijn gecommuniceerd en om deze reden is er rumoer
binnen deze werkgroepen ontstaan. Het Bondsbestuur acht het
van belang om met de leden van de DWC in gesprek te gaan
over het feit dat de meeste taken die oorspronkelijk door de
DWC’s werden uitgevoerd nu door de professionele organisatie
worden uitgevoerd. De leden van de DWC’s zijn uitgnodigd voor
een gesprek met een afvaardiging van het Bondsbestuur (JBr),
directeur en Hoofd Competitie (op 2 juli 2013).
Ingekomen stukken inzake tegemoetkoming reiskosten
Het Bestuursbesluit “tegemoetkoming in reiskosten” is per 30 juni

97

RM/JBr/BF/RW

98

BF

2

2012 vervallen tijdens de Bondsbestuursvergadering van
augustus 2011. Op de Bondsraad d.d. juni 2012 is
gecommuniceerd, dat bij exceptionele omstandig-heden een
verzoek ingediend kan worden bij het BB, die naar de individuele
omstandigheid zal kijken.

verplichtingen

Het Bondsbestuur neemt de lijst met alle evenementen en jubilea
in 2013 door en stelt deze vast. Het overzicht van de
representatieve verplichtingen zal aangepast worden.

5. Groei
a) Ledencijfers

Het Bondsbestuur heeft het overzicht van de ledencijfers ter
kennisneming aangenomen.

b) Beachkorfbal

De IKF heeft 15 juni uitgeroepen tot Internationale dag van de
Jeugd. In dit kader heeft het KNKV de eerste officiële indoor
Jeugdtoernooi Beachkorfbal georganiseerd, die op zaterdag 15
juni a.s. van 14.00 – 17.00 uur in The Beach te Aalsmeer zal
plaatsvinden.

c) Focusclubs

In september zal er een evaluatie van het focusprogramma aan
het Bondsbestuur voorgelegd worden.
Rondje Nederland
Het Bondsbestuur heeft het Rondje NL kort met elkaar
geëvalueerd.
Aantal conclusies:
- de onderwerpen moeten minder vrijblijvend zijn / inhoud
scherper. Ze verwachten sturing van het bestuur en
adviescommissies; is een goede zaak.
– De verenigingen stellen een afvaardiging van het Bondsbestuur
op een districtsbijeenkomst zeer op prijs: volgend jaar 10
bijeenkomsten (2 per District) in plaats van 16 bijeenkomsten.
- Signaal geven aan het land, dat de ingebrachte punten
meegenomen zullen worden in het plan.
- Meer benadrukken wat het belang is van de
Districtsbijeenkomsten;

b) Representatieve

6. Rondje NL Districtsbijeenkomsten
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JB : goed evalueren. Vraag is of dit contact met de
Districtsbijeenkomsten tot stand moet komen. JB Misschien
tussenvorm kiezen : 2 sessies per district : 1 sessie per maand
en de SC meer op 1 plek gaat concentreren op inhoud.
Idee: Ledenberaad organiseren over Strat plan & jaarplan 2014
in oktober.
7. Evenementen
a) Evaluatie Ahoy ‘13
b) Korfbalcongres ‘14
c) Evaluatie Korfbalgala ‘13
8. Rondvraag en
sluiting

Deze onderwerpen worden doorgeschoven naar de
Bondsbestuurs-vergadering d.d. 15 juli a.s.

Het eindrapport Taskforce inzake Marketing, Sponsoring en
Beeldrechten zal op 1 juli a.s. aan het Bondsbestuur
gepresenteerd en besproken worden.
JW informeert het Bondsbestuur, dat hij in 2013 af zal treden als
voorzitter van LKV Sporting Trigon.
Er zijn geen verdere vragen. De voorzitter bedankt iedereen voor
zijn / haar inbreng en sluit de vergadering om 22.30 uur.

Verzendlijst:
Bondsbestuur, Reglementscommissie en Landelijke Financiële Commissie.
Tevens worden de vastgestelde notulen gepubliceerd op de KNKV Website.

3

