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KONINKLIJK NEDERLANDS
KORFBALVERBOND
Notu len bondsbestuursvergadering

Datum

21 augustus 2017

Aanwezig

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

Añvezig

Jeroen Breeschoten (JB), Remco Boer (RB) en Femke Frieling (FF)

Verslag

Henry van Meerten (HvM)

Agendapunt:

1.

Opening

Actie
door:

nr.:

KR

366

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.

De Bondsraad, World Games, NK Beach, EK Beach en het IKFcongres worden kort nabesproken.

2.

lngekomen stukken en
mededelingen

lngekomen stukken

a.

Voordracht kandidaten LWA
Conform de voordracht worden Hans Boere en Pim van
Heerde benoemd tot lid van de LWA.

b.

Brief KV Drachten inzake benaderen spelers
Kees Rodenburg zal n.a.v. het gehouden retrospectief
onderzoek talentontwikkeling een notitie voorbereiden en
hiervan KV Drachten op de hoogte brengen. Tevens
wordt een afschrift aan het DB Noord gezonden voor het
overleg tussen het districtsbestuur en bondsbestuur in
oktober a.s.

c.
d.
e.
f.

Opheffing DKC te Delft
Het bondsbestuur gaat akkoord
IKF Global Continental Competition Overview 2017-2022
Het bondsbestuur neemt kennis van de inhoud
Uitnodiging DKV Victoria jubileum 100 jaar
Rob Meijer zal het jubileum bijwonen namens het
bondsbestuur
Voorstel: verplaatsen bondsbestuursvergadering van
naar 18 september 2017
Het bestuur gaat akkoord met het voorstel.
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Mededelingen

g.
h.

3.

Verslag
bondsbestuursveroaderino

De voorzitter doet kort verslag van het overleg tussen
voorzitter, penningmeester en directie van 17 juli jl.
Anita Derks bespreekt kort de agenda voor het overleg
met de werkgroep n.a.v. de ingekomen brief van Edwin
Mulder tijdens de laatst gehouden
bondsraadsvergadering. De uitkomsten worden
afgewacht en daarmee wordt actiepunt 363 tot nader
order on hold gezet.

FF

a.

Notulen vergadering 12
juni2017

De notulen van 12 junijl. worden zonder opmerkingen
goedgekeurd.

b.

Actiepuntenlijst

Geen opmerkingen. Actiepunt 363 wordt tot nader order on hold
gezet. Zie opmerking bij2.h

Jaarplanning en
representatieve
verplichtingen

Geen opmerkingen. Bijde Korfbal Challenge in Rotterdam wordt
eenieder op de laatste dag (30 december) geacht van 16.00 tot
20.00 uur aanwezig te zijn.

c.
4.

Vergaderstukken bondsraad
23 september 2017

a.

Agenda

De agenda wordt goedgekeurd.

b.

Email Erik Kraaij

De emailzal beantwoord worden.

c. Verslag 1 juli 2017
d. Actiepuntenlijst
e. Strategisch Plan 2018+

f.
5.

Allen

HvM

Het verslag wordt goedgekeurd.
De actiepu nten lijst wordt goedgekeurd.
Het concept Strategisch Plan 2018+ wordt vastgesteld en naar

(tekening en toelichting)

de Bondsraad gezonden.

Concept Jaarplan 2018
(exclusief begroting)

Het concept Jaarplan 2018 wordt vastgesteld en naar de
Bondsraad gezonden.

a.

Aanpassing van een aantal
bestuursbesluiten

BB 4.3 Jeugdkorfbal

Het bestuursbesluit wordt vastgesteld

b.

BB 4.11 Rugnummers

Het bestuursbesluit wordt vastgesteld

6.

Aanvangstijd KlJinale 2018

c.

BB 5.11 Formele waarschuwing en wegzending
Het bestuursbesluit wordt vastgesteld

d.

Verlenen van mandaat aan Jeroen Breeschoten
betreffende het goedkeuren van de P/D-regeling op 31
augustus 201 7
Het mandaat wordt aan Jeroen Breeschoten verleend.

Kees Rodenburq geeft een toelichting op de notitie. Afgesproken
wordt om een afspraak te maken met de NOS voor 4 september

KR

367

KR

368

a.s.

7.

Verzoek vanuit KLvoorzittersoverleg

Vanuit het Kl-voorzittersoverleg komt het verzoek aan het
bondsbestuur:
Niet meer toe te staan dat KL-spelers na aanvang van de
competitie fussenf4ds over Runnen stappen naar een andere
vereniging

Kees Rodenburg geeft een korte toelichting op het verzoek
vanuit de KL-verenigingen. Het bondsbestuur agendeert het
onderwerp voor het eerstvolge nde KL-voorzittersoverleg op
dinsdag 26 september a.s.

8.

Communicatieplatform

Jeroen Weijermars geeft een toelichting op de notitie aangevuld
door Henry van Meerten

Het bondsbestuur besluit het proiect met tevredenheid af te
2

9.

EK2018

ronden. Er zal een nieuw project worden gestart waarin de
verdere behoeftes in kaart worden gebracht m.b.t.
communicatiemiddelen. Deze zal worden geagendeerd voor het
naiaar van 2017
Kees Rodenburg geeft een toelichting op de stukken over het
8K2018 en met name het bidbook EK2018
Het bondsbestuur vraagt om nadere uitwerking van het bidbook
en dit te agenderen voor de vergadering van 18 september a.s.

10. Rondvraag

HvM

369

KR

370

KR

371

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

Jeroen Weijermars legt voor dat er op dit moment een status quo
is voor wat betreft de werkgroep die is opgericht vanuit het KLvoorzittersoverleg m.b.t. de beeldrechten, eigendom etc.
Afgesproken wordt dat dit voor het eerstvolgende KLvoorzittersoverleg wordt geagendeerd op dinsdag 26 september
a.s.

11. Sluiting

De voorzitter sluit om 22.15 de vergadering

Verzendlijst:

r, Reglementscommissie en Landelijke Financiële Commissie.
Tevens worden de vasfgesfelde notulen gepubliceerd op www.knkv.nl.

Bondsbestuu
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