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1. Opening
2. Mededelingen

3. Rooster van aftreden leden
Bondsbestuur
4. Veldafmetingen

5. Reorganisatie 2014

6. Rondvraag

27 januari 2014
Rob Meijer (voorzitter / RM), Jan Beunder (JB), Jeroen Breeschoten (JBr), Anita
Derks (AD), Irma Profijt-Doorlag (IP) en Bert Filius (BF)
Jeroen Weijermars (JW) en Annelies Medendorp (AM)
Bert Filius
Actie
Nr.
door:
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte
welkom.
 Interland Nederland – Belgie (<16, Jong Oranje en
Oranje) vindt plaats op 2 februari a.s. bij DeetosSnel;
 EC 2014: uitstekende organisatie door PKC/Hagero;
 Overleg KNKV/IKF op 21 januari jl. over World Games;
 Verzoek PKC/Hagero over bijdrage kosten European
Bowls;
 De Sportprom van Dordrecht op 5 februari a.s. zal
worden bijgewoond door de voorzitter en de assistent
bondscoach;
 Op 18 januari jl. is er een KL vervolgoverleg geweest bij
PKC/Hagero over beeldrechten;
 M.b.t. de Korfbal Leaguefinale op 5 april a.s. wordt
afgesproken dat de wedstrijd om de 3e/4e plaats
doorgaat. De volgorde van het wedstrijdprogramma
wordt: 3e/4e plaats; finale A-jeugd; finale Korfbal
League;
 Met
de
benoeming
van
het
voorgestelde
districtsbestuurslid Zuid mevrouw Loes van Gerwen
gaat het bestuur akkoord, maar ontvangt in het vervolg
graag CV van potentiële kandidaat;
 Er vinden fusiegesprekken plaats tussen de
korfbalverenigingen Oranje Nassau, Spirit en de
handbalvereniging HWC. Daarnaast is er sprake van
een fusie in Friesland tussen de verenigingen KC
Tietjerk en KV DFD, die samen het plan hebben verder
te zullen gaan onder de naam KF De Walden.
Fusievoornemens graag meedelen bij directeur en
bondsbestuur.
 Tevens ontvangt het bestuur graag de nieuwsbrieven
uit de districten.
Het rooster is inhoudelijk besproken en vastgesteld.
De notitie wordt ter vergadering besproken. Aan de hand van
de gemaakte opmerkingen zal deze worden aangepast en voor
de bestuursvergadering van februari 2014 opnieuw worden
geagendeerd.
De notitie wordt ter vergadering uitvoerig besproken.
Afgesproken wordt dat op 10 februari a.s. dit punt opnieuw
wordt geagendeerd met aanvullende informatie over
verandering voor districten, verenigingen en vrijwilligers. Dit zal
vooraf worden afgestemd met Anita Derks.
 Jeroen Breeschoten heeft overleg gevoerd met de
districtswerkgroepen Opleidingen.
 Irma Profijt doet verslag van de bijeenkomst met de
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7. Sluiting

heren Welmers en Grotendorst m.b.t. de kennisbank en
het vademecum. Er volgt een overleg met Michel van
Gent over een mogelijke opname van het archief in het
Rijksarchief in Den Haag.
 Anita Derks pleit voor een betere toelichting op de
invoering van de eigen bijdrage talentontwikkeling.
De voorzitter sluit de vergadering en wenst iedereen wel thuis.

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