KONINKLIJK NEDERLANDS
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Verslag Bondsbestuursvergadering
Datum:
Aanwezig:

Verslag:
Agendapunt
Agendapunt
1. Opening

2. Ingekomen stukken en
mededelingen

3. Verslag
Bondsbestuursvergadering d.d. 16
juni 2014

4. :
a. Actiepuntenlijst
b. Representatieve
verplichtingen
5. Rooster van aftreden leden
Bondsbestuur
6. Agenda Bondsraad d.d. 20
september 2014

7. Actielijst Rondje Nederland

14 juli 2014
Rob Meijer (RM/voorzitter), Jan Beunder (JB), Jeroen Breeschoten (JBr), Anita
Derks (AD), Jeroen Weijermars (JW), Hans Pluim (HP) (a.i. directeur), Kees
Rodenburg (KR), Gert-Jan Kraaijeveld, Henry van Meerten, Rob Verleg en John
Weenink
Annelies Medendorp (AM)
Actie
Nr.
door:
De voorzitter opent de vergadering en heet in het bijzonder de
ad interim directeur en de leden van het management
welkom.
Ingekomen stukken:
a. Brief IKF m.b.t. FISU
Afgesproken wordt dat Jong Oranje voor dit toernooi zal
worden ingeschreven.
b. Annual Report IKF 2013
Dit verslag wordt ter kennisgeving aangenomen. Afgesproken
wordt dat dit verslag door iedereen wordt doorgenomen en
eventuele bespreekpunten aan de voorzitter zullen worden
doorgegeven voor het geplande overleg tussen de voorzitter
van het KNKV en de IKF.
c. Bid IKF U23 WKC 2016
De Technisch Directeur raadt de organisatie voor dit
kampioenschap af, maar adviseert het bestuur de kandidatuur
van Polen te ondersteunen en als KNKV voor het EK 2016
een bid uit te brengen. De voorzitter bespreekt dit in zijn
overleg met de voorzitter van de IKF.
Mededelingen:
De voorzitter doet verslag van het overleg dat met de
Frisbeebond is geweest.
Het verslag wordt zonder verder op- en/of aanmerkingen
goedgekeurd. De heer Beunder refereert naar aanleiding van
het verslag (punt 2 Ledenberaad NOC*NSF d.d. 25 juni 2014)
naar de mogelijke samenwerking tussen De Lotto en de
Staatsloterij. Inmiddels is bekend dat de Ministerraad groen
licht heeft gegeven voor verdere voorbereiding van een
mogelijke fusie.
a.
Actiepuntenlijst
De lijst zal worden aangepast met de gemaakte op- en/of
aanmerkingen
b.
Representatieve verplichtingen
Ook deze lijst zal wordt aangepast met de gemaakte op- en/of
aanmerkingen.
Afgesproken wordt dat dit document wordt aangepast en op
de website zal worden geplaatst.
In overleg wordt afgesproken de Bondsraad om moverende
redenen te verplaatsen naar zaterdag 4 oktober 2014. De
leden van de Bondsraad zullen schriftelijk op de hoogte
worden gebracht.
De lijst wordt door het managementteam voorzien van
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8. Dispensatieregeling Jeugdkorfbal /
Overgangsdatum

9. Schotklok BHKAOK
10. Schotklok Dameskorfbal

11. Verruimde wisselregeling en
schieten uit beweging

12. Mandatering bestuursbesluiten:
a. 4.22 kaders arbitrage 14/15
b. 4.23 bestuursbesluit
competitie Leidraad
c. P/D-regeling veldkorfbal en
dameskorfbal
13. Rondvraag en sluiting

deadlines en opnieuw op de agenda van het bondsbestuur
geplaatst in augustus.
Dispensatieregeling Jeugdkorfbal
De automatische dispensatieregeling Jeugdkorfbal wordt
zoals in de notitie is opgenomen afgeschaft. Gehandhaafd
blijft dat op basis van argumenten te allen tijde dispensatie
kan worden aangevraagd.
Overgangsdatum
Afgesproken wordt dat aan dit punt een financiele
onderbouwing wordt toegevoegd en dit opnieuw voor de
vergadering van augustus zal worden geagendeerd.
Het bestuur gaat met voorstel zoals in de notitie is beschreven
akkoord.
Het bestuur gaat met het voorstel voor het spelen met de
schotklok, de invoering van de zuivere speeltijd voor de
laatste 5 minuten akkoord. Het Hoofd Competitie & Arbitrage
beziet of de reglementen voldoen aan het gestelde in de
notitie.
Het bestuur gaat akkoord met het voorstel om voor beide
spelregels toestemming te vragen aan de IKF. M.b.t. de
verruimde wisselregeling gaat het bestuur (na goedkeuring
van de IKF) akkoord met toepassen in de League voor
seizoen 2014/2015. Na de verkregen goedkeuring van de IKF
met betrekking tot het voorstel ‘Schieten uit beweging’ wordt
afgesproken deze regel niet al in het seizoen 2014/2015 in te
laten gaan, maar opnieuw ter goedkeuring op de agenda te
plaatsen van het bondsbestuur.
Het bondsbestuur geeft de heer Breeschoten mandaat tot het
nemen van de bestuursbesluiten voor:
a. 4.22 kaders arbitrage 14/15
b. 4.23 bestuursbesluit competitie Leidraad
c. P/D-regeling veldkorfbal en dameskorfbal
Op verzoek van de heer Beunder krijgt hij mandaat om als
vervanger van de vertrokken directeur alle zaken m.b.t.
Korbizz te regelen.
De Technisch Directeur doet verslag van de resultaten tijdens
het EK <21 in Olomouc ((Tsjechie).
Mevrouw Derks vult de technish directeur aan met de
opmerking dat het niveau van de deelnemende TOP-6 landen
hoog is.
Het Hoofd Competitie & Arbitrage vermeldt dat hij vanuit de
KNKV sponsorbijdrage van Erima een ondersteuning heeft
gedaan voor de IKF arbiters. Dit is door hen zeer op prijs
gesteld.
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn bijdrage, wenst
iedereen een fijne vakantie 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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