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1. OPENING
De voorzitter, Rob Meijer, opent de vergadering en heet iedereen welkom. De voorzitter blikt terug op de
World Games 2017 te Wroclaw (Polen), waar het Nederlands team goud veroverde en het KNKV op verzoek
van NOC*NSF de leiding had over de Nederlandse uitzending. Na de World Games stonden het NK
Beachkorfbal en het voor de eerste keer georganiseerde EK Beachkorfbal op het programma. Korfbal was
twee weekenden duidelijk zichtbaar op het Scheveningse strand. De voorzitter dankt alle betrokkenen en met
name de vrijwilligers voor hun inzet en de gemeente Den Haag als sponsor van dit evenement. Tijdens het EK
Beachkorfbal werd ook het IKF-congres gehouden bij HKV Eibernest. Een positieve ontmoeting waar ook de
doelstelling korfbal olympisch opnieuw aan de orde is gekomen en waar ook alle andere landen volledig
achter staan. De zomer zit erop en er wordt weer hard gewerkt aan onze doelstellingen. Per 1 september
2017 is er voor het eerst in 10 jaar een ledenwinst geboekt. T.o.v. 1 september 2016 115 leden meer. De
voorzitter hoopt dat deze groei wordt voortgezet.
De voorzitter wenst iedereen een goede vergadering.

2. INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN
De voorzitter meldt de afwezigheid van bondsbestuurslid Remco Boer, waarvan vandaag afscheid genomen
zou worden. Het bestuur heeft besloten om voorlopig met de huidige vijf bestuursleden door te gaan. Het
bestuur is momenteel druk bezig met de portefeuilleverdeling en zal dan bezien of uitbreiding nodig is.
De voorzitter verwelkomt nieuw bondsraadslid Noord West Ineke Koele. Zij stelt zich kort voor.
Vandaag is het de laatste bondsraad voor Joop Meijran. Hij heeft besloten na de bondsraad van vandaag af
te treden. De voorzitter bedankt Joop voor zijn inzet, waarna Joop het woord richt tot de bondsraad.
Er is een ingekomen stuk van Erik Kraaij. Deze is al beantwoord door Henry van Meerten en toegevoegd
aan de stukken. De voorzitter vraagt aan Erik Kraaij of de vragen voldoende beantwoord zijn, Erik bevestigt
dit.
Afwezig met kennisgeving:
Bondsbestuur:

Remco Boer

Bondsraadsleden
District Noord:
District Noord West:
District Zuid:
District Zuid West:

Herman Koobs, Dick Mintjes, Roel Jalvingh en Hans Rottink
Ton Mol
Annemie Katelaan
René Mulder

Districtsbestuurslid Noord:
Tuchtcommissie:

Adde-Klaas de Boer
Benedictus Benedictus, Ruud Baerends, Leo Kievit en Hieke
Stellema

3. VERSLAG KNKV BONDSRAAD D.D. 1 JULI 2017
Met inachtneming van de twee redactionele correcties, wordt het verslag vastgesteld en goedgekeurd.
Erik Kraaij, district Noord West, wil n.a.v. het verslag d.d. 1 juli 2017 nogmaals de terugloop van de
zondagcompetitie onder de aandacht brengen. Dit baart de bondsraadsleden van district Noord West namelijk
grote zorgen. De voorzitter geeft aan dat het bondsbestuur dit onderwerp tijdens de laatste
bestuursvergadering uitvoerig heeft besproken. Het bondsbestuur gaat kijken naar de mogelijkheden om het
zondagkorfbal te verbreden. Het is ook voor het bondsbestuur een doorn in het oog dat verenigingen keuzes
maken om met hun eerste team op zaterdag te gaan spelen, omdat anders de reisafstanden te groot worden.
Het heeft de aandacht van het bondsbestuur. Erik Kraaij stelt voor om de actie te verbreden en met een aantal
verenigingen en bondsraadsleden en het bondsbestuur gezamenlijk de schouder eronder te gaan zetten
richting de bondsraad van december 2017. De voorzitter stelt voor om het richting de bondsraad van
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december aan het bondsbestuur over te laten. Afgesproken wordt dat het bondsbestuur met een voorstel komt
tijdens de bondsraad van december 2017 (actiepunt 78).
De voorzitter kondigt aan dat het bondsbestuur, conform het verzoek van de bondsraad, tijdens de bondsraad
van december 2017 met een presentatie zal komen over het EK 2018 (actiepunt 79).

3.1 ACTIEPUNTENLIJST
De afgehandelde actiepunten worden verplaatst naar de lijst met afgeronde actiepunten.

4. EXTRA AGENDAPUNTEN
4.1 BRIEF EDWIN MULDER N.A.V. BIJEENKOMST 28 AUGUSTUS 2017
De voorzitter stelt aan Edwin Mulder voor de brief op te splitsen en per onderwerp te bespreken:
1. Hoe zorgen we ervoor dat (het grootste gedeelte van) de korfbalverenigingen in Nederland het Strategisch
plan 2018+ en Jaarplan 2018 gaan omarmen?
2. Rol/werkwijze districten/districtsbestuur.
3. Bondsbestuur en bondsraad komen te weinig toe aan visie- en strategieontwikkeling.
De voorzitter vraagt of Edwin Mulder akkoord is en vraagt hem de brief toe te lichten. Edwin is vooral ook erg
benieuwd naar de visie van het bondsbestuur t.a.v. deze onderwerpen.
De voorzitter geeft per onderwerp een toelichting.
1. Hoe zorgen we ervoor dat (het grootste gedeelte van) de korfbalverenigingen in Nederland het Strategisch
plan 2018+ en het Jaarplan 2018 gaan omarmen?
Dit betreft het creëren van betrokkenheid en het in beweging brengen/komen van verenigingen.
Als de voorzitter verenigingen ontmoet, verwijst hij naar het Strategisch plan en het Jaarplan en dat deze
documenten als bijlagen toegevoegd zouden moeten worden aan het beleidsplan van alle korfbalverenigingen
in Nederland. Daarnaast roept hij alle verenigingen op om één bestuurslid verantwoordelijk te maken voor
KNKV-aangelegenheden. De voorzitter vindt het ook een taak van de bondsraadsleden om de verenigingen
hierop te wijzen.
Sander Bloemendaal, district Noord West, maakt zich zorgen om de verenigingen die afwezig zijn op
districtsbijeenkomsten en die de servicemeting niet invullen. Deze verenigingen zijn heel erg bezig met de
waan van de dag en voelen geen ruimte, om dat erbij te doen. Volgens Sander moet ook voor deze
verenigingen aandacht komen. De voorzitter is het eens met deze opmerking en heeft ook niet de illusie dat
alle verenigingen in één keer worden bereikt. Ergens zal een begin gemaakt moeten worden en laten we dan
beginnen bij de Korfbal League en Hoofdklasse verenigingen en de bondsraadsleden bij hun eigen vereniging.
En dan deze verenigingen stimuleren om de KNKV-plannen onderdeel te maken van het
verenigingsbeleidsplan. Door de huidige opzet en visualisaties hoopt het bondsbestuur en -bureau de
verenigingen met de voorliggende plannen beter te bereiken, dan voorheen en die vertaalslag te helpen maken
naar de verenigingspraktijk.
Erik Kraaij, district Noord West, roept op om meer te verdiepen in de vraagstelling waar de verenigingen, die
voornamelijk met de waan van de dag bezig zijn, mee te maken hebben en die mindset van de verenigingen
op te zoeken en de vraag te stellen waarmee ze geholpen kunnen worden. En dan kan de link gelegd worden
met het Strategisch plan en Jaarplan. Er moet een omslag bewerkstelligd worden. De intenties zijn er wel,
maar er is nog te weinig beweging. Het is een collectieve verantwoordelijkheid om de verenigingen op te
zoeken en te vragen wat er bij hen speelt. Dus wat mij minder gericht op de vorm, maar meer op de houding
en gedrag.
Edwin Mulder, district Zuid, geeft aan dat de conclusie getrokken kan worden dat harder roepen niet werkt.
Dan is het aan het bondsbestuur en de bondsraad om met elkaar te bespreken welke vorm dan wel zou
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kunnen werken. Te weinig bereik en te weinig urgentiebesef dat men mogelijk een probleem heeft, is volgens
hem de oorzaak. De essentie is hoe kunnen wij komen tot een vorm, waardoor we de verenigingen wel gaan
bereiken. Dat is volgens Edwin de opdracht die voor ligt. Matthijs Soede, district Oost, sluit zich aan bij Edwin:
niet harder roepen, maar anders en daarbij gebruik maken van verschillende media. Niet alleen richting
verenigingsbestuurders, maar naar alle leden.
Anita Derks geeft aan dat het bestuur nog steeds denkt in eenheid van beleid en op zoek is mogelijkheden
om die eenheid van het beleid beter vorm te geven en uit te zetten. Het bestuur wil graag dat de eenheid van
beleid verder gaat naar andere lagen binnen het KNKV. En het vraagstuk dat hier op tafel ligt betreft de
verkenning die nodig is bij verenigingen die niet aanhaken. Hoe komen we tot een vorm om de verenigingen
wel te bereiken. Aanvulling Edwin Mulder: en hoe zorgen we ervoor dat er urgentiebesef komt.
2. Rol/werkwijze districten/districtsbestuur.
De voorzitter geeft aan dat het bestuur dit jaar brieven heeft ontvangen m.b.t. dit onderwerp van de
districtsbesturen Noord West, Zuid West en Zuid. Deze districtsbesturen vragen zich af of een districtsbestuur
nog bestaansrecht heeft en of niet beter gekeken kan worden naar een andere vorm/districtsorganisatie. Het
districtsbestuur Noord volgt echter niet de denkwijze van de bovengenoemde districtsbesturen. Tijdens de
laatste bondsbestuursvergadering heeft het bestuur dit onderwerp uitvoerig besproken en gaat dit jaar nog een
begin maken met te bekijken wat van de huidige districtsbestuur nog van deze tijd is. Dit onderwerp heeft
prioriteit tijdens dit seizoen (2017-2018). Er kan samenhang gecreëerd worden met het eerste onderwerp dat
zojuist uitvoerig is besproken (betrekken van het vrijwillig kader bij het uitrollen van het Strategisch plan en
Jaarplan).
Erik Kraaij, district Noord West, doet de oproep om de districten de vrijheid te geven om e.e.a. in te vullen.
Geef ze de ruimte en laat het initiatief ook snel opbloeien, want daar heeft iedereen baat bij, is zijn boodschap.
De voorzitter neemt de opmerking mee, maar vraagt zich wel af of die diversiteit statutair mogelijk is.
Volgens Edwin Mulder, district Zuid, komt het neer op het organiseren van ‘smeerolie’ tussen bondsbestuur,
districtsbestuurders, bondsraad en verenigingen. Ga naar de verenigingen met de vragen waar lopen jullie
tegenaan en waar kunnen we jullie mee helpen. En wat ook in de brief staat, is dat er meer bij de verenigingen
neergelegd moet worden, waardoor je urgentiebesef creëert. Het moet een wisselwerking zijn tussen
urgentiebesef creëren bij de verenigingen en luisteren wat er speelt bij de verenigingen en waarmee zij
geholpen kunnen worden. Er moet in het district of wellicht regionaal een gremium komen dat met de
verenigingen aan de slag gaat.
Samenvatting door voorzitter: ‘ruimte geven aan de districtsorganisatie, smeerolie tussen bondsbestuur,
districtsbesturen, bondsraad en verenigingen en met name welk gremium zou nu op een adequatere wijze de
vereniging wel kunnen bereiken.
Gert Henk Harmsen, district Zuid, pleit ervoor dat niet alleen het bondsbestuur naar dit vraagstuk gaat kijken,
maar een uitgebreider gezelschap. Hij zou het zonde vinden als het momentum dat nu gecreëerd is, verloren
gaat. De voorzitter geeft aan dat er met de input vanuit de bondsraad een duidelijk signaal is afgegeven,
naast de brieven vanuit de verschillende districtsbesturen. Het is nu aan het bondsbestuur om daar sturing aan
te geven samen met de beroepsorganisatie. Het bondsbestuur is zich bewust van de noodzaak. Het heeft de
hoogste prioriteit en het voorstel van de voorzitter is dan ook dat het bondsbestuur dit vraagstuk met de
beroepsorganisatie op gaat pakken. Verslag hiervan wordt gedaan tijdens de bondsraad van 9 december a.s.
Martin ter Haar, district Oost, stelt voor om dit vraagstuk ook voor te leggen aan de achterban. Zij hebben
wellicht zinvolle ideeën over hoe zij geïnformeerd en betrokken willen worden over en bij dit soort
onderwerpen. De voorzitter vindt dit een goed idee en vraagt dan ook de bondsraad als er ideeën komen
m.b.t. dit vraagstuk vanuit de achterban die van belang zijn om mee te nemen, deze door te geven aan Henry
van Meerten.
Henry van Meerten geeft aan dat er op dit moment ook bijeenkomsten georganiseerd worden met
districtsbestuurders over het bereiken van de verenigingen en hoe je daarbij het districtskader kunt inzetten.
Om uiteindelijk te zorgen dat je verbinding gaat maken tussen de verschillende gremia. En wellicht is het ook
goed om daar een keer de ruimte en tijd voor te nemen en met meerdere betrokkenen over te praten, dan
alleen met de districtsbestuursleden.
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Sander Bloemendaal, district Noord West, ziet graag op dit onderwerp aansluiting met de servicemeting.
Gebruik de vraag van de verenigingen en ga daarmee aan de slag. Zoek aansluiting, zodat je daar rekening
mee kan houden in je plannen. Henry van Meerten geeft aan dat de uitkomst van de servicemeting
meegenomen wordt. Die aansluiting met de servicemeting is zeker achter de schermen gemaakt en zal ook
voor de schermen zichtbaar worden.
3. Bondsbestuur en bondsraad komen te weinig toe aan visie- en strategieontwikkeling.
Ook over het derde punt heeft het bondsbestuur uitvoerig gesproken, vertelt de voorzitter. Het bestuur is
immers de afgelopen jaren veel te veel bezig geweest met ad hoc- en uitvoeringszaken, waardoor het beleid
toch niet die aandacht kreeg, die de bondsbestuursleden nodig achten. De bondsbestuursagenda is dan ook
gewijzigd en elke maand staat een beleidsthema centraal. De voorzitter begrijpt uit de brief dat het ook
gewenst is om op bepaalde punten te sparren met een deel van de bondsraad. Dat is akkoord vooral op de
momenten dat gesproken wordt over een langere termijnstrategie, wel met dien verstande dat de bondsraad
een toezichthoudende rol heeft.
Edwin Mulder, district Zuid, bevestigt dat het inderdaad een idee was om met adviesorganen te gaan werken.
Het profiel van een toezicht/controlerende functie is ook anders dan van een adviserende functie. Edwin vindt
het dan ook een taak van de bondsraadsleden om daar goed over na te denken. Waarom zit je in de
bondsraad en welke taak zou je willen hebben? Edwin is blij dat het bondsbestuur open staat om samen meer
te sparren over strategie en beleidsontwikkeling en stelt voor dat, dat dan ook de thema’s zijn die
meegenomen worden in Rondje NL en dat Rondje NL thematisch wordt aangevlogen. Verkondig daar je visie
als bondsbestuur, geef aan welke kant het dan op gaat en laat dan de verenigingen reageren.
Ad Vos, district Zuid West, vindt dat de brief discrepantie uitstraalt tussen de vereniging centraal en wat het
bondsbestuur daadwerkelijk belangrijk vindt. Als je echt iets door wil zetten in korfballend Nederland, dan zijn
de verenigingen het niet altijd eens met de betreffende keuze. Bijvoorbeeld als gevraagd wordt aan de
verenigingen wat zij belangrijk vinden, dan zegt het gros competitie. En als je als KNKV dan aansluit op de
verenigingen, dan kom je niet veel verder. Het wordt ook heel sterk onderschat bij verenigingen wat het
betekent om een sterk bestuur te hebben, zegt Ad. Ad denkt dat er winst valt te behalen om aan de slag te
gaan met het vraagstuk, hoe creëer je bij de verenigingen een goed bestuur?
Anita Derks, bevestigt dat, dat het duivelse dilemma van besturen is. Aan de ene kant wil je heel goed kijken
wat leeft er en wat speelt er bij alle verenigingen. Het bondsbestuur heeft allerlei manieren opgepakt om beter
geïnformeerd te zijn van wat er bij de verenigingen speelt en uiteraard wil je helpen waar nodig. De andere rol
is besturen, lange termijn denken. We kunnen verenigingsbestuurders enthousiasmeren en stimuleren, maar
we kunnen ze geen opleiding opleggen.
De voorzitter geeft aan dat het initiatief voor wat betreft de bovengenoemde drie onderwerpen bij het
bondsbestuur ligt. Het bondsbestuur zal een verslag en voorstel voorleggen aan de bondsraad op 9 december
2017. Gezien het korte tijdsbestek zal dit niet vier weken voorafgaand aan de bondsraad beschikbaar zijn. Hij
vraagt de bondsraad om het bondsbestuur de ruimte te geven. Dat het bondsbestuur het serieus oppakt, mag
duidelijk zijn, sluit hij dit agendapunt af (actiepunt 80).

4.2 STAND VAN ZAKEN FINANCIEN
In navolging op discussies rond de jaarrekening 2016, en passend bij de wens van de bondsraad om
geïnformeerd te worden over de financiële stand van zaken van het KNKV geeft de penningmeester de
volgende korte status update weer.
Winst en verlies prognose
De staat van baten en lasten, ofwel de winst- en verliesrekening laat tot en met augustus 2017 een kleine winst
zien t.o.v. de pro-rata begroting tot en met augustus. De prognose voor het resultaat over 2017 is eveneens
licht positief. Het proces van de afgelopen maanden laat zien dat de onzekerheid in deze prognose afneemt,
en met grote mate van zekerheid kan worden gerealiseerd.
De projecten en evenementen verlopen conform begroting. De individuele posten in de prognose die naar
verwachting fundamenteel (positief of negatief) gaan afwijken ten opzichte van de begroting worden continu
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nauwlettend gevolgd. Deels zijn deze afwijkingen verklaarbaar en passend bij de doelstellingen. Desondanks
onderneemt de directie alle benodigde acties om daar waar nodig in te grijpen.
Verbeteringen
Ook zijn verbeteringen in gang gezet op gebied van rapportage en vastlegging. Allereerst is een aanzet
gegeven om het interne financiële maandelijkse rapportage format vanuit het bondsbureau aan bondsbestuur
aan te scherpen. Belangrijke elementen hierbij zijn de koppeling tussen het financiële resultaat en de gewenste
doelstellingen (PI’s) uit het Jaarplan, de expliciete identificatie van potentiële fundamentele afwijkingen, en
specifieke aandacht aan de evenementen en projecten, zodat risico gebaseerd toezicht mogelijk wordt. Dit
nieuwe format verbetert de mogelijkheden van het bondsbestuur om proactief risico gebaseerd toezicht uit te
voeren, en wordt per 4e kwartaal 2017 ingevoerd.
Ook is invulling gegeven aan de wens van de accountant om de bestaande financiële processen, rollen en
verantwoordelijkheden te evalueren, te verbeteren en vervolgens expliciet vast te leggen. Dit omvat ook een
plan voor hierbij passende organisatorische invulling van de financiële afdeling. De directie heeft hiertoe eerste
stappen gezet. Conform planning wordt dit proces in het 4e kwartaal van 2017 afgerond.
Tot slot, er is een contract afgesloten met de accountant voor de komende drie jaar, mede gezien de goede
ervaringen en service afgelopen jaar na het plotselinge vertrek van PWC. En daarnaast hebben we komende
maand overleg met de LFC, waarbij we de LFC informeren en om advies vragen zoals eerder toegezegd.
Conclusie
2017 ziet er financieel gezien goed uit. Daarnaast zijn stappen gezet om nog beter in control te blijven, om te
komen tot een passende organisatie, transparante en effectieve processen, waarmee tijdig en juiste
stuurinformatie beschikbaar is voor zowel directie als bondsbestuur. In december wordt de bondsraad verder
geinformeerd. (Actiepunt 81)
Erik Kraaij, district Noord West maakt complimenten aan het bondsbestuur over de manier waarop de
bondsraad nu geïnformeerd wordt en wil graag vastleggen dat we op de goede weg zijn.

5. CONCEPT STRATEGISCH PLAN 2018+
De voorzitter geeft de volgende toelichting:
De contouren voor het Strategisch Plan 2018+ zijn een creatie van de leden van het KNKV, ons allemaal. Een
projectgroep samengesteld uit leden van het bondsbestuur en medewerkers van het bureau zette de eerste
grove schetsen neer en heeft deze gedeeld en bediscussieerd met een vertegenwoordiging vanuit de
verenigingen, bondsraadsleden, districtsbesturen en andere KNKV-vrijwilligers. Om ervoor te zorgen dat alle
leden van het KNKV mee konden denken, is er een online co-creatietraject gestart. Zo heeft elk lid op een
laagdrempelige manier de gelegenheid gehad om input aan het Strategisch plan te leveren.
Daarna volgt nog een korte aanvulling door Henry van Meerten.
Jan van den Driest, district Zuid West, is benieuwd naar het aantal reactie op de co-creatie. Henry van
Meerten geeft aan dat het aantal reacties nog niet het aantal is dat je zou willen hebben, maar dat er t.o.v. het
verleden zeker een stap is gemaakt. Henry zou het meer willen vertalen als we zijn op de goede weg, om de
volgende keer weer een stap vooruit te zetten. Anita Derks vindt het goed om te zien dat nu ook de eerste niet
bestuursleden input konden geven.
Opmerkingen vanuit de bondsraad op het Strategisch plan 2018+:
• Het bondsbestuur ontvangt diverse complimenten voor de opzet en vormgeving.
• Erik Kraaij, district Noord West: erg intern gericht, meer aandacht voor externe kanten, zoals actuele
thema’s en meer aandacht voor de externe uitstraling van korfbal, zodat verenigingen er in hun
communicatie ook zo mee omgaan.
• Matthijs Soede, district Oost: VSK (Veilig Sport Klimaat) onvoldoende aanwezig en de samenwerking
is vooral gericht op Nederland, terwijl internationale samenwerking ook erg belangrijk is.
• Edwin Mulder, district Zuid: hoe ga je nu de vertaalslag maken richting de verenigingen die hierin
staat verwoord.

•
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•

Henk Bakker, district Noord: toevoegen dat de verwachting is om de schotklok in de toekomst uit te
breiden.

De voorzitter dankt allen voor de positieve opmerkingen en de aanvullingen worden meegenomen.

6. CONCEPT JAARPLAN 2018
Korte inleiding door Henry van Meerten. Hij vertelt dat het aantal doelstellingen in totaliteit is teruggebracht.
Er zijn belangrijke activiteiten benoemd, om aan te geven hoe de doelstellingen bereikt gaan worden. Ook is
gekeken hoe e.e.a. te meten en dat is lastig. Aan de bondsraad de vraag om de doelstellingen en
belangrijkste activiteiten met de verenigingen te bespreken en feedback aan te leveren. Zijn dit inderdaad de
goede doelstellingen? Is dit het goede plan en waar is nog verbetering nodig. Henry denkt dat het Jaarplan
goed aansluit bij het Strategisch plan en een duidelijk beeld geeft van wat we willen bereiken in 2018.
Opmerkingen vanuit de bondsraad op het Jaarplan 2018:
• Teun-Jan Kootstra, district Noord:
o Daagt het bondsbestuur en -bureau uit om meer kwalitatieve prestatie indicatoren aan het
plan toe te voegen.
o Verenigingen moeten kunnen bouwen op dit plan en met vertrouwen hun begroting en
vrijwillig kader erop kunnen afstemmen voor het komend jaar. Teun Jan Kootstra noemt als
voorbeeld de invoering van de schotklok halverwege dit jaar in de eerste klasse. Henry van
Meerten geeft een toelichting op het proces van de afgelopen twee jaar en geeft aan dat er
juist nadrukkelijk is geluisterd naar de wens van de betrokken verenigingen. Teun-Jan wil het
toch onder de aandacht van het bondsbestuur brengen en dan met name het bestuurlijke
aspect, aangezien hij andere geluiden heeft gehoord vanuit de achterban. Verenigingen
kunnen geen contributieverhoging meer doorvoeren, die eigenlijk wel nodig is om de invoering
van de schotklok te kunnen bekostigen. Het gaat hem erom dat de stukken waar tegen de
bondsraad ja zegt betrouwbaar moeten zijn voor de verenigingen. De voorzitter bevestigt
deze betrouwbaarheid. Hij geeft ook aan dat het bondsbestuur soms beslissingen moet
nemen, omdat het goed is voor het korfbal. En de enquêteresultaten gaven duidelijk aan, dat
een ruime meerderheid van de betrokken verenigingen voor een invoering van de schotklok
was per seizoen 2017-2018.
• Henk Bakker, district Noord, wil graag concrete cijfers zien bij de prestatie indicatoren.
Abele Kuipers zegt toe een lijstje met voorbeelden aan te leveren. (Actiepunt 82)
• Jos Timmer, district Noord West:
o Te weinig aandacht voor maatschappelijke ontwikkelingen zoals de individualisering van de
sport en daarnaast worden de speerpunten gemist die genoemd zijn door de verenigingen
zoals ledenwerving, vrijwilligers werven en de terugloop van de zondagcompetitie.
o Bij zichtbaar, trots aandacht voor regionale activiteiten en evenementen.
• Matthijs Soede, district Oost:
o Onduidelijkheid over wat er bij competitie met uniformiteit bedoeld wordt.
o Ook in het Jaarplan ontbreekt VSK.
• Abele Kuipers, district Oost:
o De aandachtspunten ‘terugloop jeugdleden’ en ‘zichtbaar sportief’ die vermeld staan in de
inleiding, komen niet voldoende terug in het plan
o Duidelijker onderscheid aanbrengen tussen kernactiviteiten en onderwerpen.
o Totaalaantal pagina’s terugdringen.
o Blijvend de beste en korfbal olympisch spreken elkaar tegen.
o Afkortingen uitschrijven/uitleggen.
• Ronald Dingenouts, district Zuid West wil graag dat de competitievorm 4 tegen 4 niet alleen voor
senioren, maar ook voor A-jeugd opgenomen wordt in het plan.
• Ad Vos, district Zuid West:
o Is er rekening gehouden met de uitkomst van de servicemeeting 2017?
o Veel speerpunten zijn intern gericht die het bondsbureau/bestuur tot uitvoering gaan brengen.
Hoe kunnen we deze activiteiten door vertalen naar de verenigingen en hoe zouden we daar
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als bondsraad/districtsbestuur ook een bijdrage aan kunnen leveren? Je zou ook nog cocreatie kunnen gebruiken om de speerpunten samen met de verenigingen in te vullen.
•
•

Hans Fontijn, district Noord West, mist de keuze welk landelijke medium de Korfbal League finale
2018 gaat uitzenden. De voorzitter geeft aan dat, dat een besluit van het bondsbestuur is en dat men
zo ver nog niet is.
Ralph von Franquemont, reglementscommissie:
o Let op het gebruik van uniformiteit en diversiteit bij competitie.
o Bij accommodatie staat: de reglementen voldoen aan de eisen die aan accommodaties
worden gesteld. Dit klopt niet. De reglementen bepalen welke eisen gesteld worden aan
accommodaties.
O Aangezien wijzigingen op competitie gebied ook gewijzigd moeten worden in het reglement
van wedstrijden, zal dat moeten gebeuren in juni 2018. Het kan dus zijn dat zaken die prioriteit
hebben in juni 2018 aan bod komen en andere zaken dus wat meer naar achteren worden
geschoven.

De voorzitter bedankt iedereen voor de complimenten en de gemaakte opmerkingen worden meegenomen
en dan zal in december de besluitvorming plaatsvinden.

7. RONDVRAAG
Henk Bakker, district Noord:
• Sinds de nieuwe website wordt het totale competitie overzicht gemist. Dit zou men graag terug willen
zien. Henry van Meerten geeft aan dat het op de planning staat, maar op dit moment niet de prioriteit
heeft.
• De nieuwe app biedt ook een stuk minder functionaliteit dan de vorige. Het is jammer dat er aan één
persoon maar een bepaald aantal teams gekoppeld kan worden. Bij een aantal verenigingen is één
persoon verantwoordelijk voor de mutatie van alle teams. Henry van Meerten geeft aan hier graag 1
op 1 op terug te komen.
Klaas van Heeringen, district Noord West, heeft van een aantal verenigingen reacties gekregen op de
bestuursbesluiten, die zijn genomen op basis van de enquête. Hij zou graag inzicht willen in de resultaten van
de enquête. De voorzitter geeft aan dat het een bestuursbesluit betreft en het bondsbestuur besluit op basis
van de kennis die zij op dat moment heeft, waaronder de resultaten van de enquête. Mocht een bondsraadslid
toch graag inzicht willen, dan kan hij dit aangeven bij Henry van Meerten.
Martin ter Haar, district Oost, de invoering van het verplichte spelregelbewijs roept bij de achterban nogal
veel vragen op. Wat zijn bijvoorbeeld sancties? Henry van Meerten geeft een toelichting. Als onderdeel van
de evaluatie Rompregeling Arbitrage is destijds bij de verenigingen aangegeven dat het KNKV graag wil over
gaan tot invoering van een spelregelbewijs en dat de verantwoordelijkheid bij de vereniging zou komen te
liggen, zodat zij zelf tot invoering konden overgaan. De wens van de verenigingen was nadrukkelijk dat het
KNKV als verbond het zou verplichten, zodat zij e.e.a. zelf binnen hun vereniging konden regelen. Dat is
overgenomen en het KNKV heeft nu de eerste stap gezet. Als het gaat om sancties dan is het niet zo dat als
je geen spelregelbewijs hebt je niet mag spelen, maar het moet wel een signaal zijn dat dit door de
verenigingen geregeld moet worden om uiteindelijk ergens toe te komen. Degenen die daarover niet
voldoende zijn geïnformeerd of daar graag meer uitleg over willen hebben, kunnen rechtstreeks contact
opnemen met Henry.
Dianne Oppers, district Zuid, vraagt zich af waarom zij zich als bondsraadslid moet aanmelden voor de
bondsraad en of afmelden niet handiger is. Dit alles heeft te maken met het aantal bondsraadsleden dat
aanwezig moet zijn bij een stemming en niet elk bondsraadslid meldt zich af. Dus vandaar de bevestiging
vooraf.
René Mulder, district Zuid West, vindt de reactietermijn van drie dagen erg kort op de conceptindeling voor de
competitie. Henry van Meerten geeft aan dat dit gedaan wordt om alles z.s.m. te regelen. Van tevoren is wel
bekend gemaakt wanneer deze reactietermijn zou plaatsvinden, zodat ruimte in de agenda hiervoor
gereserveerd kon worden.
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De voorzitter geeft aan dat vele vragen tijdens de rondvraag operationele zaken betreffen die rechtstreeks
aan de directie gesteld kunnen worden i.p.v. tijdens de bondsraad.

8. SLUITING
De voorzitter dankt iedereen voor zijn of haar inzet en input en het vertrouwen in het bondsbestuur. Hij sluit de
vergadering en wenst iedereen wel thuis.

9

