KONINKLIJK NEDERLANDS KORFBALVERBOND
Verslag Bondsbestuursvergadering
Datum:
Aanwezig:

Afwezig
Verslag:
Agendapunt
Agendapunt
0. Voorbereiding
Bondsraad d.d. 21
september 2013

9 september 2013
Rob Meijer (voorzitter / RM), Jan Beunder (JB), Jeroen Breeschoten (JBr), Anita Derks (AD),
Irma Profijt-Doorlag (IP), Jeroen Weijermars (JW), Bert Filius (BF), Hedser Assendorp (HA)
(punt 0), Kees Rodenburg (KR) (punt 0, 5 en 7), Rob Verleg (RV) (punt 0, 5 en 7) en Annelies
Medendorp (AM)
Nicole van Wonderen (NvW)
Annelies Medendorp
Actie
Nr.
door:
a. Samenstellen prioriteitenlijst
Ter vergadering wordt uitvoerig gediscussieerd over de diverse punten
zoals deze zijn genoemd in het vooraf samengestelde document
(Voorkeur speerpunten 2014 Bondsbestuur en MT). In goed overleg
wordt afgesproken de volgende punten op de Bondsraad (in een
Powerpoint presentatie) als prioriteit voor te stellen:
Groei/participatie:
 Focusclubs. Sportaanbod gericht op meerdere doelgroepen.
 Divers aanbod lidmaatschappen.

AM

123

BF

124

KR

123

Topsport:
 Blijvend onvoorspelbaar WK
 RTC’s
Uitstraling:
 Landelijke communicatie
Dienstverlening:
 Districts- en verenigingsondersteuning

1. Opening

2. Ingekomen stukken en
mededelingen:

b. Reglement van wedstrijden art. 25-28
Afgesproken wordt dat door het hoofd competitie een schriftelijke
toelichting opstelt waarin de voor- en de mogelijke nadelen worden
opgenomen. Dit punt zal in de volgende vergadering opnieuw aan de
orde komen.
De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom. Hij stelt de
Technisch directeur in de gelegenheid aan de hand van een korte
fotopresentatie een indruk te geven van de World Games in Cali.
Afgesproken wordt deze fotopresentatie zodanig aan te passen dat deze
ook tijdens de Bondsraad kan worden getoond.
 De uitnodiging van Hardenberg (plaatsen eerste
vandalismebestendige korfbalpalen) op 13 september wordt
door AD en/of IP geaccepteerd.
 De JAV van de NKTV op 27 september wordt door RM en/of AD
bijgewoond.
 De Supercup (Boeckenberg) op 28 september wordt door KR
bezocht.
 De uitnodiging van IJsselvogels voor 1 oktober i.v.m. hun 50jarig bestaan wordt doorgezonden aan het betreffende
districtsbestuur.
 I.v.m. de feestelijke opening van het nieuwe seizoen KombiFit
bij Dubbelzes wordt hen een felicitatie gezonden.
 De Masterclass Sportief Besturen zal door het voltallige
Bondsbestuur worden bijgewoond op 24 september. Voor de
leden van de districtsbesturen zal een nieuwe datum worden
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3. Goedkeuring
verslagen

4. Actiepuntenlijst en lijst
representatieve
verplichtingen
5. Voorbereiding Korfbal
League:
a. Convenant
b. Plan van Aanpak

gepland.
a. Verslag d.d. 12 augustus 2013
Dit verslag wordt zonder verdere op- en/of aanmerkingen goedgekeurd.
b. Verslag d.d. 15 juli 2013
Gelet op de communicatie rondom het gestelde bij punt 6b
(districtskampioenschappen van Nederland 2014) wordt afgesproken
dat dit punt tijdens het overleg tussen voorzitter Bondsbestuur en de
voorzitters van de districtsbesturen op de agenda zal staan.
a. Actiepuntenlijst
De lijst wordt zoals doorgenomen aangepast.
b. (herijking) representatieve verplichtingen
De lijst wordt voor de volgende vergadering aangepast..
Voorafgaand aan de toelichting door het Hoofd Marcom deelt de
voorzitter mee dat hij tijdens een ontmoeting met de voorzitter van
PKC/Hagero van hem heeft vernomen dat zij al volop in voorbereiding
zijn met de openingswedstrijd van de Korfbal League, de voorrondes
van de EC en de EC 2014.
Het Hoofd Marcom geeft een toelichting op het bij de agenda
meegezonden Plan van Aanpak. Na deze toelichting wordt afgesproken
dat het Hoofd Marcom en de Technisch directeur voorafgaand aan het
Korfbal League voorzittersoverleg (18 september a.s.) een (telefonisch)
vooroverleg hebben met de (grote) clubs en de vrijwilligers (Joost
Spierings, Hanno Lohuis en Wouter Blok).
De penningmeester merkt op dat:
 Er, gezien de financiele risico’s kortlopende contracten moten
worden afgesloten;
 In de toekomst moet kunnen worden terugverdiend; bij de
huidige begroting betekent dit een sponsorrendement van
minimaal 45k
 Het goed te verzekeren;

6. Focusprogramma

7. Korfbal Challenge
2013

8. Bestuursbesluit
a. 4.18 BB bijzondere
verplichtingen zaal
9. Opdrachten:
a. Samenwerking
bureau en
commissies/
werkgroepen
b. Samenwerking
bestuur/bondsraad

Het bestuur gaat met het plan van aanpak akkoord.
Afgesproken wordt dat het (aangepaste) plan voorafgaand aan het
voorzittersoverleg naar de Leagueclubs zal worden gezonden.
De directeur geeft een toelichting op de bij de agenda meegezonden
notitie, waarbij hij aangeeft dat er een nog gerichtere, aangescherpte
aanpak zal moeten komen. Het Bondsbestuur complimenteert het Hoofd
Breedtesport. IP vraagt zich af of bij de in de tabel genoemde ‘alle
verenigingen’ ook de cijfers van de focusclubs zijn meegenomen (noot:
bij navraag blijkt dat de veronderstelling juist is).
Het Hoofd Marcom geeft een toelichting op het bij de agenda
meegezonden projectplan, waarin hij ondermeer aangeeft dat de
toegangsprijzen zijn verlaagd en er gericht wordt gezocht naar een
eventsponsor. Afgesproken wordt op verzoek van de penningmeester
dat hij (en de andere leden van het Bondsbestuur) vooraf worden
betrokken bij het opstellen van een projectbegroting. Tevens wordt
afgesproken dat de analyses worden meegenomen in de ‘Visie
evenementen’.
Het bestuur gaat akkoord met dit plan.
Het bestuur gaat akkoord met het besluit.

a. Samenwerking bureau en commissies/werkgroepen
Het bestuur gaat akkoord met de opgestelde notitie. Dit punt zal in
november in de Bondsbestuursvergadering worden behandeld.
b. Samenwerking bestuur/bondsraad
Het bestuur gaat akkoord met de opgestelde notitie. Opgemerkt wordt
dat A.K. de Boer geen Bondsraadslid is.
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BF

125

RV/KR

109

RV

109

BF

126

10. Rondvraag en sluiting

c. Overleg DWC’s
De directeur doet verslag van het overleg dat met de leden van de
DWC’s heeft plaatsgevonden. Na een uitvoerige discussie wordt
afgesproken dat er een brief aan de leden zal worden gezonden waarin
hen zal worden meegedeeld dat uit het gesprek van juli is gebleken dat
de huidige taken van de DWC’s niet meer opportuun zijn. Na de
evaluatie ‘Samenwerking bureau en commissies/werkgroepen’ is er
meer duidelijkheid over de inhoud van de functies en zal dat worden
gecommuniceerd richten betrokkenen.
De voorzitter stelt voor om in de setting zoals die was bij de start van
deze vergadering een aantal keren per jaar te herhalen. De directeur
stelt voor om deze bijeenkomsten te koppelen aan de op te leveren
kwartaalrapportages, zodat kan worden teruggeblikt en vooruit kan
worden gekeken. Het Bondsbestuur stemt hiermee in.

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