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KNKV

KONINKLIJK NEDERLANDS
KORFBALVERBOND
Notu len bondsbestuursveroaderino

Datum

9 oktober2017

Aanwezig

Rob Meijer (RM/voozitter), Ron van Baaren (RvB/penningmeester), Jeroen
Breeschoten (JB), Anita Derks (AD), Jeroen Weijermarc (JW), Henry van Meerten
(HvM) en Kees Rodenburg (KR)

Añrvezig

Femke Frieling (FF)

Verslag

Agendapunt:

1.

Opening

De voozitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2.

lngekomen stukken en
mededelingen

a.

actie
door:

nr:

JW

378

lngekomen stukken
Verslag workshops seksuele intimidatie en misbruik in de
sport
Het KNKV heeft het conform de richtlijnen van NOC*NSF
ingericht. Binnen de tuchtcommissie is een aparte
tuchtkamer ingericht. Recentelijk is een melding van
seksuele intimidatie binnengekomen en in behandeling
genomen volgens de richtlijnen.

b.

Documenten Ledenberaad NOC*NSF 11 oktober2017
Ron van Baaren en Kees Rodenburo vertegenwoordigen het
KNKV tijdens dit ledenberaad. lndien de stukken voor de AV
van NOC*NSF op 20 november a.s. beschikbaar zijn voor de
eerstvolgende bondsbestu u rsvergade ri n g, worden d eze
vergaderstukken geagendeerd voor de bestuursvergadering
van 6 november a.s.

Mededelingen
Verdien model KL verenigingen
Toelichting door Jeroen Weiiermars over de stand van zaken
m.b.t. media strategie i.s.m. de KL verenigingen. Jeroen zal de
notitie die hij heeft opgesteld over dit vraagstuk mailen naar de
bestuursleden.

a.

Afqesproken wordt dat Jeroen Weijermars het initiatief neemt,
maar niet meer als lid van de werkgroep. Jeroen zal de
werkgroep faciliteren en hen vezoeken het advies af te maken.
Dit advies zal dan door de werkgroep eerst besproken moeten
worden met de KL verenigingen tijdens een nog te plannen extra
overleg half november a.s. De reactie van de verenigingen kan
dan meegenomen worden in het uiteindelijke advies vanuit de
werkgroep aan het bondsbestuur.

3.

Verslag
bondsbestuu rsvergaderi ng

a.

4.

Notulen vergadering 18
september

De notulen van 18 september jl. worden zonder opmerkingen
goedgekeurd.

b. Actiepuntenlijst

Geen opmerkingen.

Evaluatie bondsraad 23

Het bondsbestuur kiikt teruq op een ooede verqaderinq met veel

5.

september 2017

posit¡eve react¡es op zowel het Strategisch plan 2018+ en het
Jaarplan 2018.

KL finale 2018

Toelichting door Kees Rodenburq op de notitie

Anita Derks geeft aan dat zij het geen goed idee vindt om de
achterban raad te plegen middels een enquête over de
aanvangstijd van de KL finale 2018. Dat zou een raadgevend
referendum worden volgens haar. Nederland is verdeeld. Het
bondsbestu u r schrapt de voorgestelde enq uête.
De meerderheid van het bondsbestuur opteert voor 16.00 uur
live bijde NOS onder een aantalvoorwaarden dat besproken
gaat worden op 6 november a.s.
Vragen die het bondsbestuur heeft:
Welke financiële consequenties heeft een aanvangstijd
van 16.00 uur?
Welke extra mogelijkheden biedt dit voor sponsoring?
Alternatief voor de speelronde van de veldcompetitie op
de finaledag. Volgens Henry van Meerten is er maar 1
mogelijkheid en dat is de competitieronde verschuiven
naar 28 april 2018, met de reguliere mogelijkheid voor
verenigingen om in onderling overleg op een andere
datum te spelen, waaronder de finaledag.
Het bondsbestuur neemt het principebesluit om het
aanvangstijdsstip te wijzigen van 19.00 uur (huidig) naar 16.00
uur en het principebesluit om de tariefstelling aan te passen naar
een laagdrempelig niveau, met als doel een uitverkocht
evenement en verbetering van de beleving van het evenement.
Het bondsbestuur geeft de directie de opdracht om de financiële
consequenties in kaart te brengen en vraagt de directie om een
afspraak te plannen met de NOS. Tijdens dit gesprek moet 'de
weg naar de Ziggo Dome' besproken worden. Welke
mogelijkheden biedt de NOS om daar een bijdrage aan te
leveren.

6.

EK2018

HvM

379

KR

380

KR

370

Toelichting plan van aanpak door Kees Rodenburg.
Jeroen Breeschoten geeft aan het daadwerkelijke plan van
aanpak te missen. Wat gaan we doen en wie? Wanneer? ls er
overleg met Ron van Baaren geweest m.b.t. de begroting? Wat
op dit moment ook ontbreekt in het plan is het subsidietraject.
Het bondsbestuur wil op 6 november een compleet plan van
aanpak bespreken. Met daarin ook opgenomen op welke
momenten er welk besluit van het bondsbestuur verwacht wordt.

Op korte termijn zal een keuze gemaakt moeten gaan worden
waar het toernooi gaat plaatsvinden. Het bondsbestuur ontvangt
graag voorafgaand aan de vergadering van 6 november een
overzicht met de voor- en nadelen per speelstad.
Ron van Baaren en Jeroen Breeschoten bieden hun
ondersteuning aan de directie aan, om te komen tot een
verbeterd plan van aanpak.
Op 6 november zal het aangepaste plan van aanpak besproken
worden door het bondsbestuur. ln dit plan zal in elk geval de
projectleider benoemd moeten zijn en wie verantwoordelijk is
namens de directie (1 persoon) en vanuit het bestuur (1
persoon).
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Henry van Meerten ziet graag dat het project opgesplitst wordt in
een organisatorisch onderdeelen een sportief onderdeel. Jeroen
Breeschoten voegt daar nog een onderdeel aan toe, namelijk
media, marketing, pr en sponsoring.

7.

Terugloop competitie op
zondag

Toelichting door de voorzitter. De voozitter besluit zijn toelichting
met de vraag: hoe kunnen we de zaterdagverenigingen nu
verleiden om op zondag te gaan spelen? Diverse varianten zijn
besproken. We zijn van mening dat we de verenigingen niet
kunnen verplichten. Wel kunnen we de zondagcompetitie gaan
stimuleren bij zaterdagverenigingen.
Een korte notitie zal gemaakt worden door de directie voor de
bondsraad van 9 december 2017.
Afgesproken wordt dat begin 2018 een bijeenkomst gepland gaat
worden met een aantal personen om te bekijken welke
experimenten uitgewerkt en uitgevoerd kunnen worden, om
zaterdagverenigingen te stimuleren om op zondag te gaan
spelen.

8.

Rondvraag

HvM

381

HvM

382

Ron van Baaren wil graag weten wanneer de
portefeuilleverdeling besproken gaat worden. Deze staat gepland
voor de bestuursvergadering van december a.s. De notitie die
Anita Derks eerder heeft opgesteld m.b.t. dit onderwerp zal
bijgevoegd worden. Naast de uitgangspunten die begin
september zijn geformuleerd tijdens de extra
bestuursvergadering en op papier zijn gezet door Ron van
Baaren.
Ron van Baaren informeert naar de planning voor de begroting
2018. Henrv van Meerten maakt op korte termijn een afspraak
met hem.

L

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering

Verzendl'tjst:

Bondsbesfu ur, Reglemenfscommrssie en Landelijke Financiële Commissie.
Tevens worden de vasfgesfelde notulen gepubliceerd op v'rww.knkv.nl.
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