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

16 juni 2014
Rob Meijer (RM/voorzitter), Irma Profijt-Doorlag (IP), Anita Derks (AD), Jeroen
Weijermars (JW) en Bert Filius (BF)
Jan Beunder (JB), Jeroen Breeschoten (JBr),
Annelies Medendorp (AM)
Actie
Nr.
door:
De voorzitter opent de vergadering, meldt de berichten van
verhindering en heet mevrouw Profijt in het bijzonder welkom.
Ingekomen stukken:
a. Naar aanleiding van de opzegging van het
lidmaatschap van de vereniging Wertha bij
het verbond wordt afgesproken dat ook dit
wordt meegenomen in het plan van aanpak
‘Verenigingen’ zoals dat voor de agenda van
14 juli a.s. zal worden geagendeerd.
Afgesproken wordt dat mevrouw Derks
samen met de verenigingskaderconsulent
van Zuid de vereniging zal bezoeken.
b. De brief van de Noord West Hoek zal aan de
leden
van
de
Bondsraad
worden
toegezonden als ook een overzicht van de
aanwezige verenigingen bij het Rondje
Nederland in 2013 en 2014.

BF/GJKr

145

AD

147

Gala
Afgesproken wordt dat de clubs bij de organisatie zullen
worden betrokken. Op het gala zullen de verkiezingen moeten
worden gehouden. Uitgegaan moet worden van de begroting
2014.

BF/RV

148

WK Hockey
Afgesproken wordt een inventarisatie te maken van de sterke
en zwakke punten van dit evenement.
Het verslag wordt zonder verdere op- en/of aanmerkingen
goedgekeurd.

BF/KR/RV

149

Mededelingen:
Ledenberaad NOC*NSF d.d. 25 juni 2014
De penningmeester en de directeur zullen deze bijwonen.

3. Verslag
Bondsbestuursvergadering
d.d. 12 mei 2014
4.
a. Actiepuntenlijst
b. Representatieve
verplichtingen
5. Goedkeuring
bestuursbesluiten

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 op- en/of
aanmerkingen.
De voorgestelde bestuursbesluiten worden goedgekeurd. Dit
betreft:
a. Banken
b. Kunststof korf
c. Jeugdkorfbal
d. Reclame wedstrijdkleding
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6. Evaluatie Korfbal Leaguefinale
2014
7. Financiën: cijfers t/m april
2014
8. Terugblik Rondje Nederland

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

De evaluatie wordt ter vergadering doorgenomen. De
gemaakte opmerkingen zullen ook worden meegenomen in
het voorstel voor de locatie van 2015 en verder.
De directeur geeft een toelichting op de gepresenteerde
cijfers.
Afgesproken wordt dat de actielijst van namen en deadlines
wordt voorzien en in juli op de agenda van de
Bondsbestuursvergadering opnieuw zal worden geagendeerd.
De Bondsraad wordt ter vergadering voorbereid.
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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BF/RV

146

BF

150

