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1.
2.

3.

Opening
Ingekomen stukken en
mededelingen

Verslag Bondsbestuursvergadering d.d. 9 december
2013

4.
a.

Actiepuntenlijst

13 januari 2014
Rob Meijer (voorzitter/RM), Jan Beunder (JB), Anita Derks (AD), Jeroen Weijermars
(JW), Bert Filius (BF) en Rob Verleg (RV) (punt 6, 7, 8, 9, 10 en 11)
Jeroen Breeschoten (JBr), Irma Profijt-Doorlag (IP) en Nicole van Wonderen.
Annelies Medendorp

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Ingekomen stukken:
 (Uitnodiging) EC 2014 PKC/Hagero:
o De voorzitter is op 14 januari aanwezig bij het
voorstellen van alle deelnemende teams bij de
gemeente Papendrecht;
o Tijdens de Snertbijeenkomst zal naast de
voorzitter, de technisch directeur en het Hoofd
Marcom aanwezig zijn.
o Aansluitend aan de bijeenkomst tussen KNKV en
KBKB op 18 januari a.s. zullen de voorzitter, de
directeur, de technisch directeur en een aantal
andere bondsbestuursleden (JBr en AD) de
finalewedstrijd om de Europa Cup bijwonen.
o Voor de zaalinterlands in Nederland en Belgie op
zondag 2 februari zijn wegens vakantie de
directeur en mevrouw Derks verhinderd. De
voorzitter zal de interland in Nederland
(DeetosSnel) bijwonen.
o Het overleg tussen het KNKV en de IKF vindt
plaats op dinsdag 21 januari a.s.
o Het overzicht VSK arbitrage wordt ter
kennisgeving aangenomen.
Mededelingen:
 De voorzitter meldt de berichten van verhindering.
 De voorzitter meldt het aftreden van de huidige voorzitter
van district Zuid West en de gezondheidsproblemen van
de voorzitter van district Noord.
 Evaluatie Bondsraad 14 december 2013:
o M.b.t. de voorbereidingen van de (her)verkiezing
van de Bondsraadsleden wordt afgesproken dat
het bureau een brief opstelt aan de
districtsbesturen m.b.t. de procedure van
kandidatering en hen te verzoeken beoogde
kandidaten voor 1 juli 2014 aan te leveren. Na
goedkeuring van het Bondsbestuur zal deze brief
worden verzonden. De goedkeuring van de
beoogde kandidaten zal gebeuren in de
Bondsbestuursvergadering van juli 2014.
o Afgesproken wordt dat de
Bondsbestuursvergadering van 20 januari a.s.
wordt verplaatst naar 27 januari a.s. en slechts
één agendapunt kent: Reorganisatie KNKV
Het verslag wordt, nadat dit met een kleine tekstuele wijziging bij
agendapunt 12 zal worden aangepast, verder goedgekeurd.
a. Actiepuntenlijsten
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136

b.

Representatieve
verplichtingen

5.

Rooster van aftreden
Bondsbestuur

6.

Communicatie ‘het
veranderende
medialandschap’

7.

Visie evenementen

8.

Samenwerking RTS en TSC

9.

Projectplan Ahoy 2014

10. Zaalfinale 2015 en verder

11. NL Korfbal

12. Rondvraag en sluiting

De lijsten worden doorgenomen en aan de hand van de
gemaakte opmerkingen zal de lijst (d.d. 13 januari 2013)
worden aangepast.
b. Representatieve verplichtingen
Deze lijst wordt ter kennisgeving aangenomen.
Dit agendapunt wordt verschoven naar de agenda van de
vergadering van 10 februari 2014.
De heer Weijermars geeft in een Powerpoint presentatie weer hoe
en op welke wijze het medialandschap is veranderd en nog steeds
verandert.
Het Hoofd Marketing & Communicatie geeft een uitgebreide uitleg
op de notitie, waarna deze uitvoerig wordt besproken. Aan de
hand van de gemaakte opmerkingen zal deze notitie verder
worden uitgewerkt. Afgesproken wordt dat dit punt in de
Bondsbestuursvergadering van juli 2014 opnieuw op de agenda
zal staan.
Het Hoofd Marketing & Communicatie geeft een uitgebreide uitleg
op de notitie. Met de ontvangen opdrachten en adviezen zal dit
verder worden opgepakt.
Het Bondsbestuur gaat akkoord met het plan mits uitgegaan wordt
van de basisbegroting (inclusief de tarieven). Bij eventueel
upgraden dient vooraf overleg te hebben plaatsgevonden tussen
Hoofd Marketing & Communicatie en penningmeester. In overleg
e e
met de Technisch directeur zal de wedstrijd om de 3 /4 plaats
worden geschrapt.
Benadrukt wordt dat gelet op mogelijke calamiteiten zowel de
voorzitter als de directeur op de dag zelf in het bezit moeten zijn
van een accreditatie waarmee zij overal toegang hebben.
Het Bondsbestuur stemt toe met het voeren van verdere
onderhandelingen, waarna ook deze notitie verder kan worden
uitgewerkt.
Na een uitvoerige discussie stemt het Bondsbestuur in met de
samenwerking met dien verstande dat alle gemaakte afspraken op
de juiste (juridisch verantwoorde) wijze worden vastgelegd.
De heer Weijermars vraagt naar onze contacten met ‘No time to
waste’. Afgesproken wordt dat hierop wordt teruggekomen.
De heer Beunder meldt de ontvangst van de brief van de
Belastingdienst, waarin zij aangeven dat het KNKV de kwalificatie
als sociaal belang behartigende instelling verkrijgt. Alle gevolgen
hiervan zullen met de leden van het bestuur van de Stichting
Bondsbureau worden besproken.
De voorzitter vraagt iedereen een voorstel voor een retraite
(inclusief partners) te doen en komt hierop in de volgende
bestuursvergadering terug.

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