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Agendapunt
Agendapunt
1. Opening

2. Ingekomen stukken en
mededelingen

1 oktober 2014
Rob Meijer (RM/voorzitter), Jan Beunder (JB), Jeroen Breeschoten (JBr), Jeroen
Weijermars (JW), Remco Boer (RM), Hans Pluim (HP) (a.i. directeur), Kees
Rodenburg (KR), Gert-Jan Kraaijeveld (GJKr), Henry van Meerten (HvM), Rob
Verleg (RV), John Weenink (JWn), Femke Frieling (FF)
Anita Derks (AD)
Femke Frieling
Actie
Nr.
door:
De voorzitter opent de vergadering en vraagt de heer Beunder
om de aanwezigen te informeren over zijn bezoek van
vandaag aan mevrouw Gerda Goedhart-Lenderink ter
gelegenheid van haar 80 jaar lidmaatschap van HKC
(Hengelo). Afgesproken wordt dat hieraan publiciteit gegeven
wordt.
Ingekomen stukken:
a. Email met opmerkingen van de bondsraadsleden district
Oost n.a.v. de stukken voor de komende bondsraad.
b. Email met opmerkingen van de bondsraadsleden district
NW n.a.v. de stukken voor de komende bondsraad.
c. Email Sikko Bruinsma bondsraadslid district Noord.

RV

178

MT

179

KR

180

De voorzitter zal a.s. zaterdag tijdens de bondsraad melding
maken van deze ingekomen stukken.
Actielijst: deze wordt doorgeschoven naar de vergadering van
20 oktober.

3. Onderzoeksrapport KNKV
organisatie

4.

Informatieve zaken:
a. Huisvesting KNKV

Representatieve verplichtingen:
De lijst wordt aangepast met de gemaakte op- en/of
aanmerkingen.
Afgelopen maandag heeft het bestuur het rapport besproken
en de voorzitter geeft namens het bestuur een reactie op het
rapport. De MT leden geven aan te weinig voorbereidingstijd
te hebben gehad om met een gedegen reactie te komen.
Afgesproken wordt dat een aparte vergadering belegd wordt
om het rapport te bespreken. Deze vindt plaats op dinsdag 7
oktober a.s.
De Technisch directeur licht de huidige situatie en eventuele
mogelijkheden voor de toekomst toe. Afgesproken wordt dat
het onderwerp wederom op de agenda van de volgende
bestuursvergadering geplaatst wordt en dat het MT een visie
en strategie document voorbereidt.
Daarnaast zal een afspraak ingepland worden met de KNVB
op directie/bestuurlijk niveau. Namens het KNKV zal zowel de
voorzitter als een afvaardiging van het MT aanwezig zijn.

b. Focuscongres (programma)

De manager Korfbalparticipatie geeft een toelichting op het
programma.
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Gesproken wordt over de verplichte aanwezigheid van de
focusverenigingen. Afgesproken wordt dat de manager
Korfbalparticipatie medio oktober aan het bestuur laat weten
welke focusverenigingen zich hebben afgemeld. Gezamenlijk
wordt dan bekeken welke actie ondernomen wordt.
c. Nieuwe website/marketing tool

5. Mandatering wisselregeling KL

6. Voorstel Evaluatie 4Korfbal

7. Ziggo Dome

8. Strategie EK 2016

De manager Marcom deelt mede dat de nieuwe website 7
oktober a.s. live gaat en dat de marketing tool een onderdeel
hiervan uitmaakt. De voorzitter zal hiervan melding maken
tijdens de bondsraad van a.s. zaterdag.
De heer Weijermars geeft aan dat “Ahoy” niet in de tekst hoort
te staan. De Technisch directeur zal zorgen dat dit aangepast
wordt. Het bestuur gaat akkoord met dit besluit en vraagt de
Technisch directeur zorg te dragen voor de communicatie
richting de verenigingen.
Het voorstel wordt besproken en een aantal aanpassingen
wordt aan de manager Korfbalparticipatie meegegeven, hij zal
het document aanpassen.
Afgesproken wordt dat het voorstel voorafgaand aan de
bondsraad van a.s. zaterdag naar de bondsraadsleden wordt
verzonden.
De manager Marcom geeft zowel een toelichting op het
proces als de memo die behoort bij dit agendapunt. O.a. op
verzoek van de directie van Ziggo Dome spreekt het bestuur
de intentie uit om Ziggo Dome verder te gaan onderzoeken
als locatie voor de KL finale 2016. Om een definitief besluit te
nemen is meer onderzoek nodig.

GJKr

181

KR

182

GJKr/FF

183

Een belangrijk aandachtspunt is de vraag of de betrokken
vrijwilligers ook inzetbaar blijven als het evenement verplaatst
wordt naar Amsterdam.
De Technisch directeur geeft een toelichting en geeft aan dat
de IKF vorige week het standpunt “een EK met 16 teams”
heeft ingenomen.
Besloten wordt dat het KNKV alleen een bid uitbrengt op een
EK met 8 landen voor oktober 2016. Tijdens het overleg in
Maia (Portugal) deze maand zal door de Voorzitter worden
aangegeven dat de intentie er is om een EK voor 8 landen te
organiseren in oktober 2016, mits het plan inclusief de
begroting goedgekeurd wordt door het bestuur.

9. Voorstel planning
subsidieaanvraag

10. Heisessie bestuur

11. Format kwartaalrapportage
12. Plan van aanpak Korfbal
Challenge

13. Stand van zaken jaarplan en

De heer Beunder geeft aan dat hij een weekend de tijd wil
hebben om de subsidieaanvraag te kunnen bestuderen,
waarna de conference call plaats zal vinden.
De planning zal worden aangepast.
De heer Breeschoten zou in de toekomst ook graag een
planning willen zien m.b.t. het begrotingsproces.
De a.i. Directeur en Directiesecretaris hebben een afspraak
gepland met mevrouw Derks om de heisessie voor te
bereiden. Daarna zal er contact worden opgenomen met
Daniel Klijn, hij is bereid het inhoudelijke deel van deze sessie
te begeleiden.
Het format wordt vastgesteld.
Na een discussie wordt afgesproken dat de heer Beunder de
vragen die hij heeft op papier zet en deze aan het MT
voorlegt, waarna het MT binnen 10 dagen met een reactie zal
komen.
De heer Beunder geeft een toelichting op het proces tot nu toe
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FF

AD/HP/FF

157

JB

185

MT

begroting 2015

14. Rondvraag en sluiting

en de a.i. Directeur vult aan. Tijdens de bestuursvergadering
van 20 oktober zal voornamelijk een prioriteitendiscussie
plaats moeten vinden.
De Technisch directeur vertelt dat het KNKV 2 workshops
verzorgt op het CIOS te Heerenveen op 4 november a.s. t.g.v.
hun 40 jarig jubileum.

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