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Datum:
Aanwezig:
Afwezig
Verslag:
Agendapunt
Agendapunt
1. Opening
2. Ingekomen stukken
en mededelingen:

3. Verslag vergadering
d.d. 15 juli 2013

4. Actiepuntenlijst en lijst
representatieve
verplichtingen

5. Voorbereiding
Bondsraad 14
september

6. Diverse
Bestuursbesluiten

7. Jeugdkorfbal

12 augustus 2013
Rob Meijer (voorzitter / RM), Jan Beunder (JB), Jeroen Breeschoten (JBr), Anita Derks (AD),
Irma Profijt-Doorlag (IP), Bert Filius (BF) en Annelies Medendorp (AM)
Jeroen Weijermars (JW) en Nicole van Wonderen (NvW)
Annelies Medendorp
Actie
Nr.
door:
De voorzitter opent de vergadering om 19.10 uur en heet iedereen
welkom.
Er zijn geen ingekomen stukken.
De voorzitter deelt zijn ervaringen tijdens de World Games in Cali
(Colombia). Over het spelniveau kan worden gesteld dat dit beter wordt.
Bovendien wordt de verspreiding over de continenten beter.
JB verzoekt de zin bij punt 8 aan te passen. Deze wordt: Bovendien
moet dit in de heffingenregeling een plaats krijgen.
Het verslag wordt na verwerking van de gemaakte opmerking verder
goedgekeurd.
a. Actiepuntenlijst
De lijst wordt zoals doorgenomen aangepast.
b. (herijking) representatieve verplichtingen
De lijst wordt aangevuld met NK Beach op 25 augustus (JBr, RM
en waarschijnlijk AD zullen aanwezig zijn.
Door het verblijf van de voorzitter in het buitenland op 14 september is
de Bondsraad verplaatst naar 21 september. Afgesproken wordt dat de
volgende Bondsbestuursvergadering op 9 september start om 18.00
(met broodjes). Tot 20.00 uur zal er gesproken worden over de
Strategisch cyclus. Vanuit de notitie ‘Contouren Jaarplan 2014’ stelt elk
Bondsbestuurslid een prioriteitenlijst samen (3 voorkeuren per pijler). Na
20.00 uur zal worden overgegaan tot de reguliere vergadering.
a. Oplegger Bestuursbesluiten
b. 2.1 BB verkiezingen leden Bondsraad - Bekrachtigd.
In 2014 zullen de Bondsraadsleden opnieuw moeten worden
gekozen. Dit punt zal op de agenda worden geplaatst voor het
overleg tussen de Bondsvoorzitter en de voorzitters van de
Districtsbesturen.
c. 2.2 BB inzake klachtenrecht – Akkoord.
Een klachtenfunctionaris moet nog worden aangesteld.
d. 3.2 BB benoeming leden Districtsbestuur – Akkoord.
e. 4.7 BB kunststof korf – Akkoord.
f. 4.10 BB rangorde – Akkoord.
g. 5.2 BB publicatie straffen – Akkoord.
h. 6.2 BB reclame op wedstrijdkleding – Akkoord.
i. 6.3 BB reclame rond op speelveld en materiaal – Aanhouden.
JBr. neemt contact op met de voorzitter van de RC om te kijken
of bestaande uitingen kunnen worden gedoogd.
j. BB mbt financieel beheer – Akkoord.
k. P/D regeling – Akkoord.
l. Informatie- en afsprakenboek arbitrage 2013/2014 - Akkoord
Op verzoek voert JBr binnenkort een gesprek met de leden van de LWA.
Over deze notitie worden de volgende opmerkingen gemaakt:
 Het Bondsbestuur hecht waarde aan uniformiteit in spelregels
voor 4Korfbal in E- en F-pupillen.;

1

116

allen

117

BF

118

BF

119

JBr

120

JBr

121

BF



8. Memo rapportage
buitensporten

9. Rondvraag en sluiting

Aan de Landelijke Commissie Participatie moet nog advies
worden gevraagd;
 Het Bondsbestuur is voor één competitievorm bij de F (met
Superspeler);
 Geen verplichting bij D. De keuze is of 2-vaks of 4Korfbal.
 Voor de volgende vergadering een nieuwe versie aangevuld met
een communicatiedeel.
 De Districtsbesturen zal worden gevraagdom advies en
medewerking bij de implementatie van het bestuursbesluit;
 De Bondsraad zal op 21 september over de inhoud van deze
notitie worden geïnformeerd inclusief het te volgen proces van
implementatie.
De directeur licht de memo toe. Deze memo zal ondermeer via de
VKC’ers bij de clubs onder de aandacht worden gebracht. De
Bondsbestuursleden wordt gevraagd namen door te geven van
bekenden in of met de politiek aan de directeur. Voor de volgende
vergadering wordt dit opnieuw geagendeerd.
De directeur meldt dat tijdens een bijeenkomst bij NOC*NSF gesproken
zal worden over een vernieuwde vorm van de teruggave van Ecotaks,
waarbij het idee leeft om het bestaande budget te bestemmen voor
investeringen in duurzame accommodaties. Het standpunt van het
Bondsbestuur is dat deze investeringen in deze plannen ten koste gaat
van verenigingen die al op vele manieren worden geconfronteerd met
lastenverzwaringen. De directeur brengt dit punt in bij de bespreking bij
NOC*NSF.

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