KONINKLIJK NEDERLANDS
KORFBALVERBOND
Verslag Bondsbestuursvergadering
Datum:
Aanwezig:

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

3. Verslag
Bondsbestuursvergadering d.d. 18
augustus 2014
4.
a. Actiepuntenlijst
b. Representatieve
verplichtingen

1 september 2014
Rob Meijer (RM/voorzitter), Jan Beunder (JB), Anita Derks (AD), Jeroen
Breeschoten (JBr), Jeroen Weijermars (JW), Hans Pluim (HP) (a.i. directeur), Kees
Rodenburg (KR), , Henry van Meerten (HvM), Rob Verleg (RV), John Weenink
(JWn), Femke Frieling (FF)
Gert-Jan Kraaijeveld (GJKr)
Femke Frieling
Actie
Nr.
door:
De voorzitter opent de vergadering.
Ingekomen stukken:
a. Email inzake het verzoek tot het centraal stellen van de
paal in het vak. De Technisch directeur schrijft namens
het bestuur een reactie.
Mededelingen:
a. Ziggo Dome
Op 21 aug. hebben de voorzitter en de manager MarCom een
bezoek gebracht aan Ziggo Dome. Het vervolg wordt
geagendeerd voor de volgende vergadering.
b. Erima
Op 22 aug. hebben de voorzitter en de manager MarCom een
bezoek gebracht aan Erima. De manager Marcom werkt een
voorstel uit, dat Erima meeneemt in haar budgetronde.
c. Conference call directeur NOC*NSF
De voorzitter heeft contact gehad met de directeur van
NOC*NSF. De laatstgenoemde was o.a. geïnteresseerd in
hoe het met het KNKV gaat, na het vertrek van de directeur.
d. Vacatures Bondsbestuur
Op 3 sept. heeft de selectiecommissie een afspraak met een
kandidaat. Mochten meer kandidaten geschikt zijn, dan wordt
het bestuur uitgebreid van zes naar zeven leden.
Het verslag wordt zonder verdere op- en/of aanmerkingen
goedgekeurd.

KR

161

RV

146

RV

162

RV

165

a. Actiepuntenlijst
De lijst wordt aangepast met de gemaakte op- en/of
aanmerkingen.
b. Representatieve verplichtingen
De lijst wordt aangepast met de gemaakte op- en/of
aanmerkingen.
De voorzitter zal op 26 sept. een bezoek brengen aan Wordt
Kwiek (100 jarig jubileum).
Afgesproken wordt dat het beleid rondom legitimatiehouders
bij KL wedstrijden nogmaals gecommuniceerd gaat worden
naar KL clubs en legitimatiehouders.
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5. Actiepuntenlijst Bondsraad 21 juni
2014
6. Managementrapportage Q2

7. Bondsraad 4 okt 2014:
a. Agenda: toevoegen
Rompregeling
b. Thema

8. Strategisch plan

Het Focuscongres komt ter sprake. Aan de manager
Korfbalparticipatie wordt gevraagd het Bondsbestuur op de
hoogte te stellen van de laatste stand van zaken.
De actiepunten 29 en 30 zijn afgerond.
De openstaande actiepunten worden toegevoegd aan de
actiepuntenlijst van het Bondsbestuur.
Afgesproken wordt dat het format van deze rapportage
aangepast wordt. In het nieuwe format dient ook ruimte te zijn
voor een vooruitblik.

GJKr

166

FF

167

MT

171

In
de
vergadering
van
20
oktober
zal
de
Managementrapportage Q3 (inclusief vooruitblik Q4)
besproken worden.
Het agendapunt Rompregeling arbitrage zal worden
toegevoegd aan de agenda.

MT

172

Afgesproken wordt dat een gastspreker uitgenodigd wordt en
dat de Bondsraad afgesloten wordt met een rondleiding op
Papendal (optioneel). De Technisch directeur neemt hiertoe
het initiatief.

KR

173

Strategische cyclus 2015: afgesproken wordt dat het MT een
voorstel maakt voor het tijdspad.

MT

174

Er is een onderzoek naar talentontwikkeling beschikbaar. De
Technisch directeur zal dit aan de bestuursleden verstrekken.

KR

175

KR

176

RV

177

RM

178

Na een terugblik op het proces rondom de totstandkoming van
het conceptplan, wordt het plan doorgenomen. N.a.v. de
gemaakte op- en/of aanmerkingen wordt het plan aangepast.
Het bestuur mandateert RM en JB het stuk na aanpassing
vast te stellen.
Afgesproken wordt dat het conceptjaarplan 2015 inclusief de
begroting wordt behandeld tijdens de volgende vergadering.

9. Rondvraag en sluiting

De Technisch directeur vermeldt dat hij een strategievoorstel
aan het uitwerken is voor een EK om de twee i.p.v. vier jaar.
Dit voorstel volgt op de agenda van de volgende vergadering.
Hij hoopt op het congres tijdens het EK van dit jaar groenlicht
te krijgen van de EKF.
De voorzitter deelt mede dat hij aanwezig zal zijn bij de
sportieve opening van het parlementaire jaar. Hij vindt dat
korfbal ook aanwezig hoort te zijn in 2015. De manager
MarCom pakt dit op.
De heer Breeschoten geeft aan dat er iets vermeld moet
worden over de reorganisatie tijdens de Bondsraad. De
voorzitter zal dit doen tijdens de opening.
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn bijdrage en sluit de
vergadering.

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