KONINKLIJK NEDERLANDS
KORFBALVERBOND
Verslag Bondsbestuursvergadering
Datum:
Aanwezig:

Afwezig:
Verslag:
Agendapunt
Agendapunt
1. Opening
2. Ingekomen stukken en
mededelingen
3. Verslag
Bondsbestuursvergadering d.d. 14
juli 2014
4.
a. Actiepuntenlijst
b. Representatieve
verplichtingen

5. Reglementswijzigingen

18 augustus 2014
Rob Meijer (RM/voorzitter), Jan Beunder (JB), Anita Derks (AD), Hans Pluim (HP)
(a.i. directeur), Kees Rodenburg (KR), Gert-Jan Kraaijeveld, Henry van Meerten,
Rob Verleg en Femke Frieling
Jeroen Breeschoten (JBr) en Jeroen Weijermars (JW)
Annelies Medendorp (AM)
Actie
Nr.
door:
De voorzitter opent de vergadering en heet in het bijzonder de
directiesecretaris welkom.
Er zijn geen ingekomen stukken en/of mededelingen.
Het verslag wordt zonder verdere op- en/of aanmerkingen
goedgekeurd.
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.
a. Wijziging rompregeling
Het bestuur gaat met deze wijziging akkoord.
Afgesproken wordt dat deze ter kennisname aan de
Bondsraadsleden zal worden toegezonden.
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b. Wijziging regels voor strafoplegging
Het bestuur gaat met deze wijziging akkoord.
Afgesproken wordt dat dit op de agenda van de
Bondsraad van 4 oktober 2014 zal worden geplaatst.
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c. Tijdelijke noodmaatregel gele kaarten
Het bestuur gaat met deze noodmaatregel akkoord.
Afgesproken wordt dat deze ter kennisname aan de
Bondsraadsleden zal worden toegezonden.
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d. Spelregelwijziging korfbal
Het bestuur gaat met deze spelregelwijziging akkoord.
e. Wijzigingen bestuursbesluiten:
4.2. Banken
4.3. Jeugdkorfbal
4.6. Klok wedstrijden
4.16. Time-out
4.17. Verplichtingen ontvangende ploeg
4.18. Bijzondere verplichtingen zaalkorfbal
4.25. Toepassing spelregels dameskorfbal
Het bestuur gaat met alle bovengenoemde
bestuursbesluiten akkoord. Naar aanleiding van deze
besluiten wordt opgemerkt dat de naamgeving
‘4Korfbal’ wordt en in alle uitingen op deze wijze moet
worden geschreven.
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6. Voorbereiden Bondsraad d.d. 4
oktober 2014

7. Actielijst Rondje Nederland
8. Ontwikkelingen dameskorfbal

9. Heisessie bestuur

10. Vacatures bestuur/directeur

11. Start seizoen 2014/2015

12. Rondvraag en sluiting

a. Agenda
De agenda zal zoals besproken worden aangepast. Daar
er op 4 oktober geen ruimte op het terrein van de KNVB
beschikbaar is, is als locatie voor Papendal gekozen.
b. Contouren jaarplan 2015 / c. Begroting 2015
Aan de hand van een PowerPoint presentatie geeft het
managementteam een uitleg over de inhoud van het
jaarplan en de bijbehorende begroting. De gemaakte
opmerkingen zullen in het strategisch plan worden
meegenomen.
Op deze lijst zijn geen opmerkingen. De inhoud van deze lijst
zal worden meegenomen in het strategische plan.
De manager Korfbalparticipatie meldt de stand van zaken.
Afgesproken wordt dat er een overleg wordt gepland met de
manager Korfbalparticipatie, de projectleider dameskorfbal en
mevrouw Derks. In oktober verschijnt dit punt opnieuw op de
agenda.
De afgesproken datum komt door afwezigheid van de
voorzitter te vervallen. De voorzitter en mevrouw Derks
bespreken het programma van de heisessie en komen met
een voorstel.
Afgesproken wordt dat de beoogde kandidaat voor het
Bondsbestuur aan de selectiecommissie zal worden
voorgedragen. De voorzitter heeft nog een gesprek met een
andere kandidaat.
Afgesproken wordt dat met betrekking tot de ‘veldafmetingen’
hier opnieuw, met name over wat wel en niet is toegestaan,
via de communicatiekanalen aandacht aan zal worden
besteed.
Aan de start van het veldseizoen zal door het KNKV in
samenwerking met een aantal Ereklassenverenigingen (Blauw
Wit en TOP) extra aandacht worden besteed.
De manager Korfbalparticipatie meldt dat:
 hij gelet op zijn dubbelfunctie tot en met eind oktober
2014
niet
in
de
gelegenheid
is
de
bestuursvergaderingen van september en oktober bij
te wonen.
 Hij trots is op de organisatie van het NK Beach (16
augustus 2014)
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Afgesproken wordt dat mevrouw Derks vanuit het bestuur
voorlopig het aanspreekpunt zal zijn voor Korfbalparticipatie.
Mede aan de hand van de gemaakte opmerkingen van
mevrouw Derks wordt afgesproken dat er een coryfeeën
project zal worden gestart.
Verzendlijst:
Bondsbestuur, Reglementscommissie en Landelijke Financiële Commissie.
Tevens worden de vastgestelde notulen gepubliceerd op de KNKV Website.
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