KONINKLIJK NEDERLANDS
KORFBALVERBOND
Verslag Bondsbestuursvergadering
Datum:
Aanwezig:

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

9 december 2013
Rob Meijer (voorzitter / RM), Jan Beunder (JB), Jeroen Breeschoten (JBr), Anita Derks
(AD), Irma Profijt-Doorlag (IP), Jeroen Weijermars (JW), Bert Filius (BF), Kees Rodenburg
(KR) (punt 7 en 8), Gert-Jan Kraaijeveld (GJK) (punt 7 en 8) en Annelies Medendorp (AM)
Rob Verleg en Nicole van Wonderen (NvW)
Annelies Medendorp
Actie
Nr.
door:
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte
welkom.
Ingekomen stukken:
a. Transgender
Het bestuur is akkoord met de inhoud van de brief. Deze zal (incl. de
bijlage) aan de betrokken vereniging worden gezonden.
Afgesproken wordt dat iedere aanvraag opnieuw volgens de bij deze
aanvraag gevolgde procedure zal worden gevolgd. (Anoniem advies
inwinnen bij de voorzitter van de Medische Commissie en eventueel
op zijn advies bij NOC*NSF).
b. ‘Benoeming’ nieuw bondsraadslid Zuid West
Dit is in behandeling bij de voorzitter van het district Zuid West. Hij
heeft m.b.t. de reglementen uitgebreide informatie ontvangen van
zowel de verbondsvoorzitter als de medewerker ‘Reglementen’.
Afgesproken wordt dat in januari 2014 de procedure in gang zal
worden gezet voor de te volgen stappen m.b.t. de (her)verkiezing
van de Bondsraadsleden in de Bondsraad van juni 2014. De
hiervoor noodzakelijke districtsbijeenkomsten zullen moeten worden
gepland en een agenda worden samengesteld. Dit punt zal tevens
worden geagendeerd voor de volgende bestuursvergadering. Ook
het rooster van aftreden van de Bondsbestuursleden zal voor de
volgende bestuursvergadering worden geagendeerd.
c. Ledencijfers
Afgesproken wordt dat de ledencijfers maandelijks aan het bestuur
zullen worden toegezonden. Per kwartaal zullen de cijfers van een
toelichting worden voorzien.
Mededelingen:
De directeur doet verslag van zijn gesprek met de Belastingdienst.
De Belastingdienst heeft controle gehouden bij 8 Korfbal
Leagueverenigingen. Bij de controle zijn een aantal zaken
geconstateerd:
 De hoge onkostenvergoedingen;
 De vrijwilligersvergoedingen (die voor een deel rechtstreeks uit
de clubkas worden betaald);
 Dat
naast
een
onkostenvergoeding
ook
een
vrijwilligersvergoeding aan personen wordt vergoed (dat of de
ene of de andere vergoeding moet zijn);
 BTW-problematiek (m.b.t. entreegelden);
 Verantwoorde kantine omzet (te lage marges) dat in kan houden
dat dit gebruikt wordt voor andere doeleinden.
De Belastingdienst is bereid een voorlichting te geven aan de
League- en eventuele andere verenigingen. De Leagueverenigingen
zullen hiervan in de eerstvolgende vergadering van op de hoogte
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3. Verslag
Bondsbestuursvergader
ing d.d. 11 november
2013
4.
a. Actiepuntenlijst
b. Representatieve
verplichtingen
c. Planning
bestuursvergaderingen
en Bondsraden

5. Terugblik 2 december

worden gesteld. Bovendien zal er t.z.t. een ‘algemeen’ artikel op
onze website worden geplaatst.
Het verslag wordt zonder verdere op- en/of aanmerkingen
goedgekeurd.

a. Actiepuntenlijst
Afgesproken wordt dat deze lijst in de vergadering van januari wordt
geschoond en van deadlines wordt voorzien.
b. Representatieve verplichtingen
De lijst wordt doorgenomen. De aanmeldingen van de bestuursleden
voor de Korfbal Challenge zullen door het secretariaat aan de
organisatie worden doorgegeven.
c. Planning bestuursvergaderingen en Bondsraden
De gemaakte planning zal met de gemaakte opmerkingen worden
aangepast. Afgesproken wordt dat de vergaderingen vanuit Outlook
in ieders agenda zullen worden geplaatst.
a. Personeelsbijeenkomst
De directeur doet verslag van deze bijeenkomst, waarbij twee
bestuursleden (JB en AD) aanwezig zijn geweest.
b. Gesprek Ondernemingsraad
De directeur en de voorzitter doen verslag van dit gesprek. Morgen
volgt opnieuw een gesprek. Het bestuur zal hierover door de
directeur worden geïnformeerd.

6. Voorbereiding
Bondsraad d.d. 14
december 2013

7. Plan Jeugdkorfbal

c. Bijeenkomst Bondsraadsleden
De heer Beunder doet verslag van deze bijeenkomst. De avond is
als zinvol ervaren. Tijdens deze avond waren de Bondsraadsleden
goed vertegenwoordigd.
Vanuit de actiepuntenlijst zal de voorzitter tijdens de Bondsraad de
volgende punten aan de orde stellen:
 Wilson Erebeker
Tijdens de Bondsraad van juni 2014 zal deze worden
uitgereikt.
 Artikel 25-28
De voorzitter zal de Bondsraad voorleggen dit punt wel of
niet voor een volgende Bondsraad te agenderen. Gelet op
hetgeen tijdens en na de laatste Bondsraden m.b.t. deze
artikelen is bevonden (het aantal verzoeken is teruggelopen)
wordt verwacht dat dit niet zal gebeuren.
 Op de ontvangen mail van een Bondsraadslid van Noord
West m.b.t. afstemming Sportlink met Reglementen in
relatie tot met name de Kangoeroes zal tijdens de
Bondsraad worden geantwoord.
 Ook de ontvangen mail m.b.t. de begroting 2014 zal tijdens
de Bondsraad worden beantwoord.
M.b.t. de agendapunten 6.g.i en 6.g.ii wordt door respectievelijk
mevrouw Derks als de directeur een presentatie gehouden. Beide
presentaties zullen - met de tijdens de vergadering gemaakte
opmerkingen en aanvullingen - worden aangepast.
Tijdens de Bondsraad zal aan de Bondsraadsleden worden
gevraagd of zij de inhoud van de presentatie delen. Wanneer hierop
positief wordt gereageerd zal de voorzitter de leden vragen een
commissie te willen vormen die de aanbevelingen verder zullen
uitwerken.
De Technisch directeur introduceert de heer Kraaijeveld, die in een
uitvoerige en duidelijke presentatie het Plan Jeugdkorfbal uiteenzet.
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8. Veldafmetingen

9. Visie evenementen
10. Zaalinterland 2014
11. Samenwerking RTS en
TSC
12. Projectplan Ahoy 2014
13. Zaalfinale 2015 en
verder
14. NLKorfbal
15. Rondvraag en sluiting

Het bestuur gaat met de inhoud akkoord. Voorgesteld wordt de
‘Hufterproofpaal’ in het plan te verwerken. Afgesproken wordt dat
vanuit het bestuur de heer Breeschoten bij de projectgroep zal
aansluiten.
De Technisch directeur licht de notitie toe. Afgesproken wordt dat
deze notitie verder moet worden uitgewerkt met de volgende punten:
 Aanpassingen van de reglementen van wedstrijden (voor de
Bondsraad van juni 2014);
 Er reglementair verder geen obstakels mogen zijn;
 Er contact met VNG en NO*NSF moet worden opgenomen
om te bezien of er geen beletselen zijn;
 Uniformiteit;
 Randvoorwaarden;
 Geen ‘losse’ belijning in Top- en Ereklassen
 Altijd grondpotten
 Er spelregelaanpassingen nodig zijn;
Afgesproken wordt dat er over dit punt nog niet worden
gecommuniceerd. Door de voorzitter zal er wel een mededeling
worden gedaan in de Bondsraad van december 2013. In de
bestuursvergadering van 20 januari a.s. zal er door het bestuur een
besluit worden genomen.
Dit agendapunt wordt verschoven naar de vergadering van 13
januari 2014.
Het bestuur gaat akkoord met de optie DeetosSnel.
Dit agendapunt wordt verschoven naar de vergadering van 13
januari 2014.
Dit agendapunt wordt verschoven naar de vergadering van 13
januari 2014.
Dit agendapunt wordt verschoven naar de vergadering van 13
januari 2014.
Dit agendapunt wordt verschoven naar de vergadering van 13
januari 2014.
Voorafgaand aan de sluiting van deze vergadering door de voorzitter
wordt afgesproken een extra Bondsbestuursvergadering te houden
op maandag 13 januari 2014/

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