KONINKLIJK NEDERLANDS
KORFBALVERBOND
Verslag Bondsbestuursvergadering
Datum:
Aanwezig:
Afwezig:
Verslag:
Agendapunt
Agendapunt
1. Opening
2. Ingekomen stukken en
mededelingen

12 mei 2014
Rob Meijer (RM/voorzitter), Jan Beunder (JB), Jeroen Breeschoten (JBr), Anita
Derks (AD), Jeroen Weijermars (JW) en Bert Filius (BF)
Irma Profijt-Doorlag (IP)
Annelies Medendorp (AM)
Actie
Nr.
door:
De voorzitter opent de vergadering en meldt de afwezigheid
van mevrouw Profijt.
Ingekomen stukken:
a.
Fusie Harga en ODI (SKV Nexus)
N.a.v. deze fusie wordt uitvoerig over dit onderwerp
gediscussieerd. Afgesproken wordt dat dit onderwerp
in een plan van aanpak wordt opgenomen en voor de
bondsbestuursvergadering van juli zal worden
geagendeerd.
b.
Ledenberaad NOC*NSF d.d. 2 april 2014:
i.
Verslag
ii.
Masterpresentatie
Deze stukken worden ter kennisgeving aangenomen.
Voor de Algemene Vergadering van NOC*NSF d.d.
20 mei a.s. zijn de voorzitter, de penningmeester, de
directeur en de technisch directeur aangemeld.
c.
Brief NOC*NSF inzake uitslag audit
Deze brief wordt ter kennisgeving aangenomen.
d.
Brief Tuchtcommissie inzake onderscheidingen voor
aftredende leden.
Het bestuur gaat unaniem akkoord met de gedane
voorstellen.
Mededelingen:
 De voorzitter doet kort verslag van zijn bezoek aan
U19 Korfball World Cup 2014 in Leeuwarden. Dit is
een groot evenement en was opnieuw een groot
succes.
 De voorzitter heeft opnieuw gedineerd met o.a. de
voorzitter van NOC*NSF. Tijdens het Ledenberaad
van NOC*NSF op 2 april jl. is de stand van zaken
weergegeven rondom een mogelijke fusie tussen de
Lotto en de Staatsloterij. In de nabije toekomst zullen
de inkomsten vanuit de Lotto waarschijnlijk fors lager
worden.
 De voorzitter heeft de jubileumreceptie van Haarlem
bijgewoond.
 De penningmeester meldt dat hij niet is gekozen voor
de Commissie Richtlijnen en Bestedingsplan
Sportagenda (CRBS) (NOC*NSF).
 Mevrouw Derks meldt haar aanwezigheid bij de
bekerveldfinales dames. Er was veel publiek. De
wedstrijden
werden
geleid
door
vrouwelijke
scheidsrechters.
 De directeur meldt de stand van zaken met betrekking
tot de reorganisatie.
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3. Verslag
Bondsbestuursvergadering
d.d. 31 maart 2014
4.
a. Actiepuntenlijst
b. Representatieve
verplichtingen
5. Evaluatie strategisch cyclus

6. Projectplan G-korfbal

7. Voorstel Ziggo

8. Evaluatie Rompregeling

9. Reglementsvoorstellen
10. Voorbereiding Bondsraad d.d.
21 juni 2014
11. Rondvraag en sluiting

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 open/of aanmerkingen.
Het bestuur gaat unaniem akkoord met deze evaluatie. Dit
punt zal worden geagendeerd voor de Bondsraad in juni 2014.
Deze notitie zal als bijlage worden toegevoegd bij de agenda
van de Bondsraad van juni 2014. De directeur meldt dat de
notitie in het MT van maandag 19 mei a.s. zal worden
behandeld.
Het plan wordt ter kennisgeving aangenomen. Ter
vergadering worden er diverse aanbevelingen (inzet
vrijwilligers, benoemen van de verantwoordelijkheden van de
districtswerkgroepen, onderbouwing van de aantallen)
gedaan, die door de directeur zullen worden meegenomen.
De voorzitter doet verslag van het gesprek dat hij samen met
de directeur onlangs heeft gevoerd met de directie van Ahoy.
Ter vergadering wordt gesproken over de voors en tegens van
een eventuele overstap naar het Ziggodome. De ingebrachte
opmerkingen zullen door de directeur worden meegenomen
en worden verwerkt in een vervolg op dit voorstel dat in de
bondsbestuursvergadering van juni 2014 opnieuw zal worden
geagendeerd. Uiterlijk in de bondsbestuursvergadering van
september zal worden besloten waar de zaalfinale van 2015
zal worden gespeeld.
Na discussie wordt afgesproken dat het genoemde advies zal
worden overgenomen zoals dat bij punt 1 en 4 wordt
beschreven en zal worden behandeld tijdens de Bondsraad in
juni 2014.
Alle voorstellen worden aangenomen en zullen voor de
Bondsraad van juni 2014 worden geagendeerd.
Ter vergadering wordt de concept agenda voor de Bondsraad
van juni 2014 gewijzigd en aangevuld.
 De heer Breeschoten meldt dat hij 17 mei a.s. het
focuscontract ondertekent bij KCR.
 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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