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Notulen bondsbestuursvergadering

Datum

18 september 2017

Aanwezig

Rob Meijer (RM/voozitter), Jeroen Breeschoten (JB), Anita Derks (AD), Jeroen
Weijermars (JW), Henry van Meerten (HvM) en Kees Rodenburg (KR)

Afwezig

Ron van Baaren (RvB/penningmeester), Remco Boer (RB)

Verslag

Femke Frieling (FF)

Agendapunt:

1.

Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom

2.

Toelichting NOS

Toelichting door Joost de Vries van de NOS

lngekomen stukken en
mededelingen

lngekomen stukken

3.

actie
door:

nr:

HvM
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a.

Brief Edwin Mulder n.a.v. bijeenkomst 28 augustus 2017
Toelichting door Anita Derks die namens het bondsbestuur
aanwezig was tijdens het overleg op 28 augustus 2017.
Afgesproken wordt de brief als ingekomen stuk te behandelen
tijdens de aankomende bondsraad op 23 september 2017 en de
brief voorafgaand aan deze bondsraad te vezenden naar de
bondsraadsleden.
Naast deze brief heeft het bondsbestuur de afgelopen maanden
diverse brievenlnotities ontvangen van de verschillende
districtsbesturen, die zeker raakvlakken vertonen met de
onderwerpen zoals beschreven in de bovenstaande brief. Het
betreft de volgende brieven/notities:
Notitie districtsbesturen Noord West en Zuid West: invulling
districtsbesturen (23 februari 201 7)
Brief districtsbestuur Noord: functioneren districtsbestuur (30
mei2017)
Brief districtsbestuur Noord: vereniging centraal (mei 2017)
Brief districtsbestuur Zuid: hoe nu verder als districtsbestuur
(18 september 2017)

-

Anita Derks adviseert om de bestaande documenten m.b.t.
Bestuurlijke versterking (2011) ook te raadplegen.
Afgesproken wordt dat de directie een notitie voorbereid voor de
bestuursvergadering van december 2017 en dat het bestuur op
basis van deze notitie een visie formuleert m.b.t. de districten.
Die visie wordt voorgelegd aan de diverse betrokkenen
waaronder de bondsraadsleden tijdens een extra bijeenkomst
begin 2018. Waarna het onden¡rerp behandeld kan worden in
Rondje NL 2018, zodat eventuele besluitvorming (wijziging van
de reglementen) m.b.t. de districten plaats kan vinden tijdens de
bondsraad van juni 201 8.
Het eigenaarschap van dit onderwerp wordt toegewezen aan
Henrv van Meerten namens de directie en Jeroen Breeschoten
vanuit het bondsbestuur.

b. Email Joop Meyran over ziin aftreden als bondsraadslid

Deze wordt ter kennisgeving aangenomen

c. Districtsbijeenkomst Noord West op 20 september 2017
Jeroen Breeschoten zal het bondsbestuur vertegenwoordigen
Namens de directie zal Henry van Meerten aanwezig zijn.
d. Brief districtsbestuur Zuid: Hoe nu verder als districtsbestuur
Zie punt a. De voozitter zal contact opnemen met de voozitter
van district Zuid. Henrv van Meerten zal de vergadering van 18
oktober te Eindhoven bijwonen.

4.

5.

a.

Notulen vergadering 21
augustus

De notulen van 21 augustus jl. worden zonder opmerkingen
goedgekeurd.

b.

Actiepuntenlijst

Geen opmerkingen

Aanvangstijd KL finale 2018

Besluitvorming vindt plaats tijdens de eerstvolgende
bestuursvergadering. De directie wordt gevraagd een notitie voor
te bereiden vanuit een breder perspectief dan alleen de
aanvangstijd van de finale. Jeroen Weiiermars zal vanuit het
bondsbestuur betrokken worden bij het opstellen van deze
notitie.

Reactie op brief KV Drachten

Kees Rodenburq en de voozitter zullen onderling deze brief
bespreken, waarna deze vezonden kan worden. ln een column
zal Kees Rodenburo aandacht besteden aan het onderwerp,
tevens verschijnt er een permanente publicatie op de website.
Dit betreft een weergave van onderzoeksresultaten. Die dient
nog opgesteld te worden.

7.

lnnovatiefonds

Toelichting door Henry van Meerten. Besloten wordt om het
innovatiefonds weer open te stellen. Voor een volgende
bestuursvergadering wordt de notitie geactualiseerd. Het
bondsbestuur doet het verzoek om er een procedure aan toe te
voegen hoe verenigingen geÏnformeerd gaan worden en
waaraan ze moeten voldoen om in aanmerking te komen voor
het innovatiefonds. Jeroen Weiiersmars zal input geven aan de
directie voor de actualisering van het document. Voor het
innovatiefonds is eerder een reservering gedaan , deze zal
hiervoor nu worden aangesproken.

Projectaanpak EK 2018
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Toelichting door Kees Rodenburq. Hij en Eric Geiitenbeek zijn op
dit moment in gesprek met diverse steden en ondezoeken
diverse locaties voor het EK 2018.
Het eigenaarschap van het EK 2018 wordt toegewezen aan
Kees Rodenburq namens de directie en Ron van Baaren
namens het bondsbestuur, samen met Jeroen Weijermars.
Samen met Eric Geijtenbeek vormen zij de projectgroep EK
2018. Het bondsbestuur wordt in de vergadering van oktober
verder geTnformeerd en in de bestuursvergadering van
november vindt besluitvorming plaats, zowel over de
projectaanpak als de begroting. Kees Rodenburq zal er voor
zorgen dat er op korte termijn een datum geprikt wordt voor een
overleg met de projectgroep.

9.

373

Verslag
bondsbestuursvergadering

6.

8.

RM

Rondje NL 2018

10. Agenda
bondsbestuursvergaderi ng 9
oktober 201 7

Wordt geagendeerd voor een volgende bestuursvergadering
Afgesproken wordt dat Henry van Meerten in overleg met de
vooaitter de thema's zal bepalen voor de overige
bestuursvergaderingen van 2017 .
2

11. Rondvraag

Kees Rodenburq geeft een toelichting over de stand van zaken
m.b.t. licentiebeleid.
Kees Rodenburo meldt dat het WK < 21 van 7 tot en met 14 juli
2018 met 12 landen plaatsvindt in Boedapest.
Kees Rodenburq geeft aan dat hij afgelopen donderdag een
positief review gesprek (evaluatie topsportprogramma) heeft
gehad met NOC*NSF. Meer informatie over dit gesprek zal Kees

via emailverstrekken.
Jeroen Weiiermars vraagt zich af wat de afspraak is omtrent het
reageren op vergaderstukken via email. De stukken zullen vanaf
heden een week eerdervezonden worden, zodat bestuursleden
in de gelegenheid gesteld worden om vragen/opmerkingen
voorafgaand aan de vergadering te stellen en de directie de
mogelijkheid heeft de antwoorden op deze vragen/opmerkingen
voorte bereiden. De vragenlopmerkingen kunnen direct naar het
bureau gezonden worden. Een cc naar de overige bestuursleden
is niet wenselijk, gezien dit extra veel leeswerk kan opleveren
voor de overige bestuursleden.
Jeroen Weijermars spreekt zijn zorgen uit over de afdeling
Marcom. Henrv van Meerten geeft een toelichting en geeft aan
dat hij in overleg is met de betreffende afdeling. Jeroen
Weiiermars geeft aan dat het media overleg nu stagneert. Henrv
van Meerten geeft aan dat zij daarvan bewust zijn.

Anita Derks geeft aan dat begin september tijdens een overleg
met de bestuursleden is afgesproken dat er een nieuw(e)
aanspreekpunVportefeuillehouder Dameskorfbal benoemd wordt
binnen het bestuur. Dit onderwerp wordt geagendeerd voor een
volgende bestu u rsvergaderi ng.
Henry van Meerten geeft aan dat er veel wedstrijden zijn afgelast
i.v.m. het weer in de eerste twee competitieweekenden.

12. Sluiting

De voozitter sluit de vergadering.

Verzendlijst:
Bond sbe stuur, Regle menfscomrniss ie en Landelijke Financiële Commissie.
Tevens worden de vasfgesfelde notulen gepubliceerd op vwrw.knkv.nl.
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