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Zaterdag 17 december 2011

OPENING

De voorzitter, de heer Rob Meijer opent de vergadering en houdt een openingstoespraak:
“Ik heet u namens het bestuur en het bureau van harte welkom op deze NAV. Ik begin uiteraard met de vermelding van
het feit dat ons nationaal team op 5 november 2011 in Shaoxing, China wederom wereldkampioen is geworden. Dat is al
voor de achtste keer in negen edities en voor de vijfde keer in successie. Een geweldige prestatie!
Toch krijgen wij niet de roem die het verdient. Ik was afgelopen maandag met ons team en de technische staf aanwezig op
het NOS NOC*NSF Gala, waar de sportprijzen van het jaar werden verdeeld. Onze korfballers waren niet genomineerd,
zelfs gedurende het Gala werd er tijdens de talloze filmpjes en toespraken op geen enkele wijze aan ons WK gerefereerd.
Dat de honkbalploeg – onze felicitaties! – de sportploeg van het jaar werd, kan ik op zich billijken, doch dat er geen enkele
aandacht aan onze wereldkampioenen werd besteed, doet geen enkel recht aan de voortreffelijke prestaties van ons
team. De prestatie van de honkbalploeg wordt uniek genoemd, doch minstens zo uniek is dat een topsportploeg als onze
korfbalteam vijf keer achter elkaar wereldkampioen wordt. In welke sport is dat gebeurd? Ik wil dat toch maar even gezegd
hebben. Ik signaleer met het vorenstaande eigenlijk direct al ons grootste probleem. Ons WK is voor de buitenwereld
blijkbaar niet interessant genoeg. Ten einde dat te veranderen, zullen we ook de hand in eigen boezem moeten steken. In
het half jaar dat ik thans voorzitter van het KNKV mag zijn, bespeur ik aan onze zijde een veel te grote bescheidenheid.
Daarnaast zou er veel meer gelobbyd moeten worden. Wij zullen zichtbaarder moeten zijn en onze sport veel meer
moeten verkopen. In de gesprekken die ik met andere sportbestuurders heb gevoerd, vindt iedereen dat wij een
fantastisch product hebben. Het gemengde karakter, de familiesport bij uitstek, die in een goede sociale omgeving wordt
gespeeld, zijn factoren waar we trots op moeten zijn en die we veel meer moeten benutten. Echter, we zullen er ook voor
moeten zorgen dat ons publiek – en dan heb ik het over de niet-korfballers – groter wordt. De afgelopen maanden heeft
het bestuur bezoeken gebracht aan districtsbesturen en heeft zij de diverse DAV’s bijgewoond. Het is voor het
bestuur van essentieel belang om een uitstekende relatie met de districten en dus de verenigingen te onderhouden,
aangezien wij weliswaar de grote lijnen uitzetten, doch het moet allemaal bij de clubs gebeuren. We zijn bij de diverse
gelegenheden nogmaals ingegaan op de noodzaak van de bestuurlijke vernieuwing en de implementatie daarvan in de
districten. Dat loopt wellicht nog niet overal vlekkeloos, doch dit half jaar voorzitterschap heeft mij wel geleerd dat de
bestuurlijke vernieuwing voor onze organisatie een goede zaak is. Overigens, het is natuurlijk NOC*NSF die de
bestuurlijke vernieuwing op de sportagenda heeft gezegd. In dit verband wil ik opmerken dat het KNKV binnen NOC*NSF
verband als voorbeeld bond wordt genoemd. Daar mogen wij trots op zijn! Ik denk overigens dat de bestuurlijke
vernieuwing over een aantal jaren geen discussiepunt meer is en dat het geheel in onze organisatie is geïntegreerd.
Met de onderhavige NAV komt er in feite een keerpunt in onze bestuurlijke organisatie. De bestuurlijke vernieuwing
betekent dat het Bondsbestuur via de strategische cyclus met de districten en de Bondsraad het beleid bepaalt, dat door
het bureau moet worden uitgevoerd. Vandaag nemen we afscheid van de afgevaardigden oude stijl. Wij zijn hen uiteraard
dankbaar voor al hetgeen zij de afgelopen jaren hebben verricht, doch met het aantreden van de nieuwe Bondsraadsleden
wordt ook het strategisch denken ingevoerd. Daartoe dient wel, daar waar nodig, aan extra scholing te worden gedacht.
De bestuursacademie speelt daarin een rol en dat alles moet leiden tot een sterkere organisatie, waardoor we in de
sportwereld een belangrijkere rol gaan spelen. Ik heb de afgelopen maanden de werkplannen van het KNKV en andere
sportbonden eens naast elkaar neergelegd. Ik kom dan tot de conclusie dat wij een goed beleidsplan hebben en veel
producten op de plank hebben liggen om de verenigingen te ondersteunen. Voorlopig hoeven wij dan ook naar ons
oordeel niet veel nieuws te verzinnen, doch wij moeten wel met kracht onze doelstellingen bij de clubs neerleggen en
vanuit het bureau alle mogelijke ondersteuning bieden om onze doelstellingen te realiseren. Ons huidige meerjarenbeleidsplan 2010-2015 blijft recht overeind staan, met dien verstande dat het bestuur het accent heeft gelegd op twee
pijlers. Die pijlers zijn Groei en Olympisch Vuur. Het zijn naar ons oordeel aansprekende speerpunten van ons beleid. We
hadden overigens ook uitsluitend met Olympisch Vuur kunnen volstaan, aangezien Groei daar een onderdeel van is. We
hebben echter er voor gekozen om Groei separaat te benoemen, omdat groei essentieel voor onze organisatie is. Ik kan
dat niet genoeg benadrukken. De pijler Korfbal als topsport is en blijft een zeer belangrijke pijler van ons beleid en vinden
we terug in de uitgangspunten van Olympisch Vuur. De uitgangspunten van Olympisch Vuur zijn vitale samenleving,
excellente prestaties en economische impact. Een vitale samenleving betekent dat meer mensen in Nederland aan sport
zullen moeten doen. Thans sport 62% van onze bevolking en in het kader van Olympisch Vuur zou de sportparticipatie
2020 in ons land naar 75% moeten. Dat betekent dat er 1,8 miljoen sporters in de komende jaren bij komen. Alle
sportbonden hebben de doelstellingen van Olympisch Vuur met enthousiasme aanvaard en gaan werken aan die grotere
sportparticipatie. Ook onze clubs moeten daar de vruchten van plukken. In dat verband heeft het bestuur haar
doelstellingen ten aanzien van groei in positieve zin bijgesteld en aangegeven dat we van de huidige 100.000 leden
moeten groeien naar 150.000. Het getal geeft namelijk ook macht. Indien wij erin slagen om ons ledental structureel fors
te verhogen, dan hebben we nauwelijks meer discussie over het imago van onze sport en over nominaties op bijvoorbeeld
een sportgala. We moeten met ons allen afdwingen dat we een toonaangevende sportorganisatie zijn. Vandaar dat
het strategisch denken in het kader van de bestuurlijke vernieuwing zo belangrijk is.
De groei van onze organisatie zullen we uiteraard met een structureel plan moeten aanpakken. We zullen daarbij goed
dienen te kijken naar de planologische kaart van ons land. Met de in start gezette acties, zoals het aanmelden van grijze
en oud leden wil het bestuur trachten de achterstand, die wij de afgelopen jaren hebben opgelopen, in één klap in te
halen. Andere bonden begrijpen overigens absoluut niet waarom clubs niet al hun leden aan het KNKV opgeven. Vandaar
dat dat het eerste is wat we met elkaar zullen moeten doen. Zoals gezegd loopt ons ledental thans terug, zodat ik bij deze
een dringend beroep doe op alle clubs om nu ook echt alle leden aan het KNKV op te geven.
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Overigens betekent sportparticipatie ook dat clubgebonden mensen, die niet meer actief aan wedstrijdsport meedoen, nog
wel aan de club verbonden zouden moeten blijven en anderszins bij de club aan bewegen moeten doen. Dat kunnen
allerlei korfbalvormen zijn, doch het kunnen ook andere vormen van sportbeoefening zijn. Per slot van rekening hebben al
onze verenigingen een uitstekende accommodatie, waar we veel meer gebruik van kunnen en moeten maken. Het
benutten van onze accommodaties is het uitgangspunt economische impact van Olympisch Vuur. We moeten proberen
om nog meer dan thans het geval is de omgeving van de club bij onze accommodatie te betrekken. NSO/BSO is daar een
vorm van, doch ook KombiFit 45+ of andere sportieve bezigheden. Het is dan natuurlijk wel de bedoeling dat u al die
sportparticipanten lid maakt van uw club en deze opgeeft aan het KNKV. Alle andere sportbonden zijn ons op dit punt al
voorgegaan. Uit mijn betoog kunt u afleiden dat Groei en Olympisch Vuur in elkaar overlopen. Ik heb het zojuist gehad
over de sportparticipatie en de economische impact. Wat over blijft zijn de excellente prestaties. Olympisch Vuur betekent
ook de top 10 ambitie. Nederland moet structureel een top 10 sportland worden. Dat is ambitieus, maar zonder ambities
kom je nergens. Dat geldt ook voor het KNKV. Het bestuur wil met de districten en de clubs aan alle facetten van
Olympisch Vuur meedoen. De beleidsplannen van de clubs zouden dan ook op onze doelstellingen Groei en Olympisch
Vuur moeten zijn gebaseerd. Natuurlijk moet je daar regionaal en/of plaatselijk een eigen invulling aan geven, doch we zijn
één verbond met dezelfde doelstellingen. En dat niet iedere club voor topsport gaat mag duidelijk zijn, doch dan leg je als
club het accent op de vitale samenleving en de economische impact. Olympisch Vuur betekent ook de ambitie om in 2028
de Olympische Spelen naar Nederland te halen. Het is een uitstekende zaak om die doelstelling naar buiten te brengen.
Wij gaan daarin mee en voor ons betekent dat dat wij alles op alles willen zetten om korfbal in 2028 Olympisch te maken.
De IKF ondersteunt die doelstelling met verve en inmiddels heeft het KNKV die doelstelling ook bij andere bonden van de
IKF neergelegd. Wij zullen met ons allen die olympische ambitie moeten uitdragen. Ik heb inmiddels al gemerkt dat de
sportwereld niet anders van ons verwacht. Op uw mogelijke vraag of die doelstelling nu echt niet te ver gaat, wil ik het
volgende zeggen. Op basis van de Sportagenda 2013-2016, die in januari 2012 wordt vastgesteld, mogen we – overigens
met alle voorbehouden – ervan uitgaan dat korfbal in groep 1 wordt ingedeeld en dan een podiumprogramma, hetgeen
een fulltime topsportprogramma is, dient uit te voeren. Dat betekent onder meer wel dat onze internationals 250 dagen met
korfbal bezig moeten zijn, en dat aan een WK minimaal 38 landen mee moeten doen. Dat was overigens bij het afgelopen
WK ook al het geval. We mogen er trots op zijn dat we ook de komende jaren deze mogelijkheden krijgen en daardoor de
financiële middelen, doch dat houdt dan wel in dat we onze ambities waar zullen moeten maken. Het bestuur pakt die
uitdagingen aan! Overigens, indien we dat niet zouden doen, dan wel niet meer aan de voorwaarden voldoen, betekent dat
dat er nauwelijks meer gelden beschikbaar komen voor internationale wedstrijdsport. Het betekent ook het einde van
internationaal korfbal en het mogelijke failliet van onze sport. Dat moeten we natuurlijk niet willen. We hebben derhalve
eigenlijk ook geen keus. Korfbal als topsport moet het affiche zijn van onze bond.
U hoort een enthousiaste voorzitter. Het bestuur ziet veel uitdagingen. Ik hoop dat wij ons enthousiasme op de korfballer
kunnen overbrengen. Wij moeten met z’n allen onze doelstellingen publiekelijk uitdragen. Groei, Olympisch Vuur,
waaronder begrepen Korfbal als topsport, en meer externe invloed. We moeten af van onze interne gerichtheid. Daar wil
het bestuur met u de komende jaren aan gaan werken. Met deze slotzin open ik de NAV en wens u een goede
vergadering toe.”
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MEDEDELINGEN

Afwezig met kennisgeving :
IKF: Frans Walvis;
Ereleden: Ton Marteijn;
Leden van Verdienste: Lex Drieduite, J.F. Weeda;
Afgevaardigden:
Abele Kuipers, Joop Meijran, Klaas de With, Wim Groeneveld, Ronald Munneke, Wout Jense, Jan de Haas;
Diverse commissies:
TC: Fred Troost, Hans Evers, Ton Tieleman, Leo Kievit, Henk de Vries; MC: Frank Backx;
e

De voorzitter noemt dat tijdens het 8 Nederlands Congres voor Sportbestuurders d.d. 18 november jl. Korfbalvereniging
e
RSV Sperwers uit Rotterdam Charlois is benoemd tot 2 Sportbestuurder van het jaar 2010 – 2011 en feliciteert hen met
deze uitzonderlijke bestuurlijke prestatie .
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UITREIKING VAN DE JACK VAN DRIEL PROPAGANDA WISSELBEKER EN DE WILSON EREBEKER

Wilson Erebeker:
Het Bondsbestuur is zich nog aan het beraden over de toekenning van de Wilson erebeker en doet het voorstel deze uit te
reiken tijdens de voorjaarsvergadering in 2012.
Jack van Driel Propagandabeker:
De voorzitter geeft aan dat deze prijs wordt uitgereikt aan het district die procentueel het meeste ledenwinst heeft
geboekt. Ondanks dat er geen winst is geboekt, heeft het Bondsbestuur besloten de beker uit te reiken aan de winnaar,
District Noord met 12.8%. De voorzitter vraagt de voorzitter van District Noord naar voren te komen om de Jack van Driel
Propagandabeker te overhandigen. De voorzitter spreekt zijn wens uit om gezamenlijk, en vooral ook de Districten, om de
doelstelling aan ledengroei te gaan realiseren.

3

ONDERSCHEIDINGEN
Broekhuysenmedaille
De voorzitter stelt namens het Bondsbestuur voor om Henk Welmers te onderscheiden met een Broekhuysenmedaille,
omdat hij zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt op organisatorisch terrein binnen het KNKV. Henk Welmers is al
reeds erelid van het KNKV en is daarnaast in Shaoxing te China gehuldigd tot erelid van het IKF wegens al zijn
inspanningen voor het internationaal korfbal. De voorzitter benoemt dat het KNKV internationaal korfbal én Top6 hoog op
de agenda heeft staan en het zeer waardeert dat Henk Welmers toegezegd heeft betrokken te willen blijven bij de
ontwikkelingen binnen het KNKV. De voorzitter vraagt Henk Welmers naar voren te komen om de medaille en de
bloemen in ontvangst te nemen.
Henk Welmers neemt de medaille in ontvangst en doet een dankwoord aan het KNKV en de Jaarvergadering en geeft een
korte toelichting over internationaal korfbal:
“Mijn inspanningen, die ik met veel plezier heb verricht, blijken het IKF ten goede te zijn gekomen en binnen het IKF zijn er
grote vorderingen gemaakt. Het stokje is overgedragen aan een Catalaan, wat een goede ontwikkeling is, daar alle
posities normaliter bezet werden door Belgen / Nederlanders. Internationaal korfbal is zeer belangrijk en het is tijd dat alle
korfballers hun grenzen verleggen. Nederland is het korfbal mekka, het expertisecentrum bij uitstek. Kennis moet je delen
anders kom je op eenzame hoogte te staan en isoleer je jezelf. Korfbal heeft de hoogste status binnen NOC*NSF, niet
alleen door eigen kracht, maar mede omdat de IKF in 1973 de IOC erkenning voor onze sport heeft verkregen. Het is
belangrijk om aan de eisen van IOC te blijven voldoen. De internationalisering woekert voort en met 60 landen voldoet de
IKF aan de kwantitatieve norm, geleidelijke verdere groei is voldoende. IKF gaat werken aan kwaliteit, het IOC en
NOC*NSF stellen daar ook eisen aan, onder andere: 40 deelnemers aan een Wereldkampioenschap, geen voorspelbare
finales en deelnemers van alle continenten. IKF heeft de medewerking van Nederland en België en andere
hoogontwikkelde landen nodig om mondiaal te kwaliteit te verbeteren. Een prachtige uitdaging voor het KNKV, inclusief
de verenigingen om dit te realiseren. Internationaal bezig zijn is boeiend en een verrijking voor verenigingen en individuen
en leidt tot nieuwe uitdagingen en relaties. Het betekent ook indirecte belangenbehartiging van het Nederlandse korfbal.
De lange termijndoelstelling van de IKF is deelname aan de Olympische Spelen, het jaartal 2028 wordt regelmatig
genoemd en misschien wel in Nederland. Het zou betekenen dat de welpen van nu dan wellicht in de finale staan. Laat het
Olympisch Vuur ontbranden. Internationaal actief zijn is een uitdaging voor de hele korfbalwereld. Laten we er met zijn
allen voor gaan.”
De voorzitter vraagt de Algemene Vergadering de benoeming van Henk Welmers te bekrachtigen.
Erelid
De voorzitter noemt, dat het Bondsbestuur had besloten Mady Tims tot erelid van het KNKV te benoemen wegens al
haar verdiensten voor het korfbal. Mady heeft in het afgelopen decennia een belangrijke rol gespeeld binnen het
Nederlandse team en heeft mede het gezicht van korfbal bepaald. De uitreiking van de onderscheiding heeft
plaatsgevonden tijdens de receptie van het Nederlands team ter gelegenheid van het behalen van het IKF
Wereldkampioenschap d.d. 14 november jl. De Algemene Vergadering bekrachtigd de benoeming door het geven van een
applaus.
Onderscheidingen voor District Noord
Tijdens de Districtsvergadering van Noord is Jelke Faber benoemd tot Lid van Verdienste van het KNKV en heeft Pieter
Hoogerman het ereteken ontvangen voor alle verdiensten voor het KNKV. De Algemene Vergadering bekrachtigd de
benoeming door het geven van een ovationeel applaus.
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CONCEPT VERSLAG ALGEMENE VERGADERING KNKV OP 25 JUNI 2011

Aan- of opmerkingen voorgaande verslag:
Pagina 9 – agendapunt 8.2 : aanpassen dat Wilma Vervoort benoemd is tot erelid (in plaats van ereteken).
-

Quorum - District NW heeft gevraagd of het quorum van minimaal 46 afgevaardigden wel aanwezig was tijdens
de Algemene Vergadering d.d. 25 juni 2011. Aangezien er in het conceptverslag, op de presentielijst, maar 45
afgevaardigden zijn weergegeven. De voorzitter geeft aan dit uitgezocht te hebben. De bandopname is
beluisterd en daarop is te horen dat de voorzitter aangeeft, dat er 48 afgevaardigden aanwezig zijn en dat
daarmee het quorum is gehaald. De voorzitter doet het voorstel om dit vast te leggen in de notulen met de
toevoeging dat de Algemene Vergadering akkoord is, dat er in de verslaglegging wordt verwezen naar 45
afgevaardigden. De Algemene Vergadering stemt hiermee in, zowel mondeling als het geven van een applaus.
Erik Kraaij, District NW vraagt naar het quorum van vandaag. De voorzitter noemt dat er thans 47
afgevaardigden aanwezig zijn. Wim Voorneveld, District ZW geeft aan niet op de presentielijst te staan, waarop
de penningmeester hem verzoekt zichzelf alsnog op de lijst te vermelden.
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-

Pagina 6 / agendapunt 6.2 KL Koppeling - Hans Fontijn, District NW
verzoekt om een aanvulling in de notulen van de motiverende redenen van verwerping van het voorstel door de
Algemene Vergadering.

-

Pagina 7 / agendapunt 7.2 / bullet 1 - Joop van Vegten, District NW:
District Zuid heeft voorafgaand aan de Vergadering in de vragenronde per e-mail aan de Districten, een vraag
gesteld over assistenten en reserve afgevaardigden. In de beantwoording van het Bondsbestuur aan District Zuid
mist Joop de vermelding, dat in de statuten en het Huishoudelijk Reglement al een reglementswijziging hiervoor
is opgenomen, nl artikel 13 lid 3 en dat deze op de KNKV site gepubliceerd is. De voorzitter zal District Zuid
alsnog naar het artikel verwijzen.

-

Erik Kraaij, District NW – stelt twee vragen naar aanleiding van het verslag:
Vraag 1: Er is toegezegd dat er een onderzoek zou komen waarom leden hun lidmaatschap opzeggen en vraagt
wanneer dit onderzoek gereed is. De voorzitter zegt toe dat dit op korte termijn plaats zal vinden.
Vraag 2 : Pagina 6 – agendapunt 6.2 KL Koppeling
Het is te merken dat de discussie over de koppeling door blijft gaan in het land en vraagt zich af of het
Bondsbestuur bereid is om in het volgende beleid van de Strategische Cyclus de discussie opnieuw te voeren.
De voorzitter zegt dit toe.

-

Jelke Faber, District Noord
Bedankt het Bondsbestuur voor de waardering die hij heeft gekregen en meldt dat in het Bestuursbesluit wat
genomen is, vermeld staat, dat Bondsraadsleden niet deel mogen nemen in het Bondsbestuur en in
Districtsbesturen. Dit wijkt af van het reglement, aangezien hierin is opgenomen dat een Bondsraadslid ook niet
deel mag nemen in commissies, werkgroepen én projectgroepen. Jelke Faber verzoekt om aanpassing van het
bestuursbesluit en doet het voorstel om het woord ‘afgevaardigde’ te wijzigen naar de nieuwe term binnen de
Strategische Cyclus: ‘Bondsraadslid’. De RC zal dit meenemen.

Het verslag is met verwerking van deze opmerkingen definitief en vastgesteld.
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a)

Begroting 2012 en Heffingenbesluit

b)

Meerjarenperspectief 2013 – 2016

c)

Heffingenregeling 2012

De penningmeester geeft kort de status en het proces weer van de totstandkoming van de begroting 2012. De begroting
2012 is een soort overgangsbegroting met de koppeling naar de Strategische Cyclus.
Dit staat in relatie tot:
- de bestuurswisseling in juni. Het huidige bestuur is door alle beleidsvoornemens en aanscherpingen
daarbinnen, niet volledig toegekomen aan de begroting;
- de omgevingscomponenten van NOC*NSF;
- de Sportagenda 2013 – 2016, die ook verder haar accenten verder aan zal gaan brengen;
Als procesgang is hetzelfde proces gehanteerd als in voorgaande jaren. Er is overleg geweest met een goed gremium: de
Financieel Specialisten, als de Landelijke Financiële Commissie en de Financieel Afgevaardigden om alle punten binnen
de begroting te verduidelijken. Er zal nog nagedacht worden hoe dit binnen de Strategische Cyclus vorm te gaan geven,
met name het beleidsmatige component te bediscussiëren om de goede besluiten vandaaruit te kunnen laten voortvloeien.
Na de procesgang zijn er ook nog een aantal schriftelijke en mondelinge vragen beantwoord om verduidelijking te geven.
Als slotelement geeft de penningmeester aan, dat groei dé pijler is binnen al onze plannen. Dit betekent dat aan de
lidmaatschapskant barrières zo klein mogelijk gemaakt dienen te worden en is besloten om geen aanpassing te doen in de
contributies lid gebonden, echter wel in het wedstrijdcomponent.
De penningmeester geeft de Algemene Vergadering de gelegenheid vragen te stellen over de begroting 2012.
Ton Mol, District NW
Het District heeft haar best gedaan om vragen te formuleren over de begroting en vindt de beantwoording daarvan
teleurstellend. Zij ervaren de beantwoording van de vragen als een teruggave van de vraag en verzoeken het
Bondsbestuur heldere in plaats van politieke antwoorden te geven. Bijvoorbeeld, de vraag als ‘welke kosten in de
begroting zijn beïnvloedbaar?’ wordt beantwoord, dat alle kosten uiteindelijk beïnvloedbaar zijn.
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Vragenlijst ‘Begroting 2012’ – pagina 2:
Wenst verduidelijking in de beantwoording van onderstaande vragen:
- welke kosten in de begroting zijn beïnvloedbaar?
- welke risico’s zijn van belang voor de inkomsten en uitgaven inzake Groei?
- de cao loopt af per december 2011; is in de nieuwe cao rekening gehouden met de neergaande conjunctuur en de
onzekere economische situatie binnen Nederland?
Vragenlijst ‘Begroting 2012’ – pagina 4:
Op de vraag ‘hoe gaan we verder met professionalisering’ wordt geantwoord dat na afronding van de professionalisering
altijd gelden noodzakelijk blijven voor de ontwikkeling van nieuw beleid gedurende een kalenderjaar. Het nog niet
geconcretiseerde deel van het beleid wordt hieronder voorzien’. Ton Mol is van mening dat dit zou moeten vallen onder
‘kosten nieuw beleid’ om helderheid te scheppen.
Ton Mol stelt voor om de vragen inzake ‘de grondslag van de meerjarenbegroting en groei’ én de vraag ‘waar het
meerjarenperspectief op gebaseerd is’, in één keer te beantwoorden, omdat het hier om percentages gaat. In de
beantwoording wordt aangegeven, dat het ledenaantal in de komende jaren met 3% dient te groeien om prijsstijgingen van
circa 3% te kunnen compenseren én daarmee dat het uitgangspunt voor het meerjarenperspectief een stijging van 3% is
en een minimale groei van 3%. Ton Mol geeft aan dat er een achteruitgang is in het ledenaantal, wat inhoudt dat we de
groei niet gerealiseerd hebben. Dat zou wellicht kunnen betekenen, dat we wellicht naar een stijging gaan van 5 of 6%.
Ook hier vraagt Ton Mol om helderheid.
Ton Mol refereert aan het advies van de Landelijke Financiële Commissie die in hetzelfde stuk is opgenomen en vraagt
ook hier verduidelijking in.
‘Advies: mede in aanmerking genomen dat onnodige kosten vermeden dienen te worden, adviseren wij de vaststelling van
het weerstandsvermogen op te schorten tot de voorjaarsvergadering van 2012 waarin tevens de jaarrekening 2011 ter
vaststelling en goedkeuring zal worden voorgelegd. Met het opschorten van dit vaststellingsbesluit geeft ons de ruimte om
nog eens van gedachten te wisselen met onze accountants, teneinde hen niet te confronteren met een niet met hen
gecommuniceerd advies naar de Algemene Vergadering. Namens de Landelijke Financiële Commissie, Charles Draak
Hans Luijk, District Zuid
Vragenlijst ‘Begroting 2012’- pagina 3
Voor productmanagement is een bedrag van ruim 700.000 euro gereserveerd, wat bijna 12% van de begroting is. In de
beantwoording zijn de activiteiten gespecificeerd, echter worden de bedragen zelf niet genoemd. De allocatie van de
bedragen en de (strategische) grondslag zijn daardoor niet helder.
Hans Luijk refereert aan de 400.500 euro die voor topsport en evenementen is gereserveerd en verzoekt om helderheid te
geven welke kostensoorten hiermee gemoeid zijn: ‘wat zijn de kosten van inhuur, loon, reis- en verblijfskosten en
eventuele representatiekosten en materiaalkosten?’ en daarnaast ook de vraag, wie er verantwoordelijk is voor de
allocatie van de financiële middelen en het financiële proces bewaakt (investeren of juist stoppen met bepaalde projecten /
producten). En stelt de vraag of er voorzien zal worden in een kosten- en batenanalyse.
De penningmeester constateert dat er geen vragen meer zijn en gaat over tot beantwoording van de vragen in de
volgorde zoals deze gesteld zijn:
Als korte inleiding geeft de penningmeester aan dat er helaas vastgesteld moet worden dat wij met elkaar onvoldoende
geslaagd zijn in de eerdere procesgang dit jaar. Een aantal vragen zijn feitelijk van aard en die hadden in het vooroverleg
behandeld moeten worden.
-

Naar mening van de penningmeester zou de vraagstelling van de vraag ‘zijn alle kosten beïnvloedbaar?’ concreter
geformuleerd moeten worden, om te kunnen zorgdragen voor een concreet en helder antwoord op de vraag. In dit
opzicht zou de vraagstelling kunnen zijn: ‘wat zou je uit het beleid en uit de onderwerpen geschrapt willen hebben
en wat is daar dan de impact op de begroting voor?’.
De penningmeester geeft te kennen, de vraag niet anders te kunnen beantwoorden dan dat alle kosten uiteindelijk
beïnvloedbaar zijn. Het proces wat hiermee samenhangt zijn de keuzes die vanuit het Bondsbestuur gemaakt
worden en de accordering daarvan binnen de Algemene Vergadering.

-

De risico’s voor Groei zijn er in de aantallen. Groei is echter een noodzaak, zowel sportief als kwantitatief gesteld
vanuit de Sportagenda 2013-2016 en de internationale kalender. Indien we hier niet aan voldoen zullen er
nauwelijks meer gelden beschikbaar komen voor korfbal en zullen de subsidiestromen snel uitdrogen. De
penningmeester geeft aan dat het Bondsbestuur Groei wil realiseren en doet ook een beroep op de Algemene
Vergadering om deze ambities gezamenlijk na te streven. De risico’s die er zijn kunnen geminimaliseerd worden.
Contributies: het Bondsbestuur is geenszins van plan de contributies sterk te gaan verhogen. Echter om onze sport
gezond in het sportlandschap te hebben, zal er op een prudente manier en kijkend naar de omgeving bepaald
worden of er aanpassing van contributies nodig is en op welk segment dit plaats zal vinden. Vertalend naar het
Meerjarenperspectief wordt dit beleid reeds 3 jaar gehanteerd en bij een terugvertaling inzake de groeiambitie ten
opzichte van de contributiestijging is te zien, dat het Bondsbestuur daar tot op heden heel prudent mee om is
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gegaan, want anders had u de afgelopen jaren telkens 6% integraal gehad.
-

‘Professionalisering’ zal vanaf 2013 anders in de begroting worden opgenomen. Er zal een ruimte zijn voor nieuw
beleid, voor keuzes die zich in een jaar voordoen. Deze tekst ‘professionalisering’ is tijdelijk van aard en zult u niet
meer terugzien in begroting van 2013.

-

Het advies van de LFC:
De penningmeester geeft aan dat er geen nieuwe risico’s zijn, maar dat het hier gaat om een stuk opschuiven in
de tijd. Het doel is om te voorkomen, dat het Bondsbestuur en de LFC een methodiek uitwerken die gedragen
wordt door beide organen, echter waar de accountant zich eventueel niet in kan vinden. Dat is de achtergrond om
de discussie op een goede manier te voeren en een methodiek af te stemmen, die iedereen draagt en die onze
bond in financiële termen ook gezond houdt. Deze discussie zal tijdens het jaarrekeningtraject gevoerd worden,
omdat de organen dan ook al samenkomen voor de discussie over de jaarrekening.

-

Productmanagement is een lastige en veelomvattende term, die in de afgelopen jaren op dezelfde plek heeft
gestaan. Er zit, anders dan bij met name de overige korfbalvormen en leven lang sporten, niet enorm veel innovatie
in, in de zin van nieuwe producten of andere producten. Het is meer gericht op het blijven ontwikkelen. Bij LLS
speelt dat wel mee vanuit de sportagenda NOC*NSF met accenten, zoals bijvoorbeeld KombiFit. Er zitten geen
loonkosten in. De begroting is plat, waarbij we niet aan allocaties, verschmutzungen of camouflagetechnieken
doen. Binnen de subsidielandschappen en subsidieverantwoording zullen ze anders meelopen en wel als
loonkosten / dagdeelvergoedingen worden benoemd.

-

Bij topkorfbal en internationaal korfbal zitten er reis- en verblijfskosten in van de internationale evenementen, dat
verklaard met name bij topkorfbal de grote fluctuatie door de jaren heen. Twee jaar geleden vond de EK in
Nederland plaats, waardoor de reiskosten niet zo hoog waren. De reis met China dit jaar doet hem wel stijgen.
Dat is een van de onderwerpen waar het bestuur wel over na zit te denken, mede in het kader van de vertaalslag
van top6 landen, evenementenkalender en de strategische cyclus. Of we daar met een soort ‘egalisatiereserve’, de
constantheid in de begroting aan kunnen brengen en dat via de balans kunnen nivelleren. Dat is de toezegging
voor de ontwikkeling richting 2013.
De keuze of het veel geld is of niet is een individuele afweging. In de totaalplaat van hoe willen we sport bedrijven
en hoe willen we topsport positioneren en hoe willen we meedraaien in de Top10 bij NOC*NSF dan valt het, als je
dat relateert aan sportomgeving, wel mee, kijkend naar de benchmark.

-

Onder Topsport wordt verstaan: alle trainingsfaciliteiten die daarmee samenhangen, de internationale kalender en
de evenementen die daarmee samenhangen, een deel van talentontwikkeling, om ook over een aantal jaren nog
steeds topkorfbal op het hoogste niveau te hebben.

-

Cao sport: het KNKV Bondsbestuur heeft beperkt invloed op de cao sport. De cao sport is nog maar net gereed en
zal per 1 januari 2012 in werking treden. De begroting is ruim geleden al opgesteld.

De Algemene Vergadering stelt naar aanleiding van de beantwoording door de penningmeester nog andere vragen:
Ton Mol, District NW
Refereert aan de vraag die gesteld is, wat de reden is van de meer dan gemiddelde stijging in de
personeelskosten?’ en noemt dat het Bondsbestuur als antwoord heeft gegeven dat de cao bindend is. Hij geeft
aan dat gezien de nieuwe cao sport per 1 januari 2012 in werking treedt, dat de bonden in de cao besprekingen er
ook voor hadden kunnen kiezen om iedereen op de 0 lijn te plaatsen, zodat de meer dan gemiddelde
personeelsstijging niet in de begroting opgenomen hoeft te worden.
De penningmeester
Het Bondsbestuur kiest in dat opzicht voor de lijn die in de afgelopen jaren uit de Cao voor de Sport blijkt.
De trendmatigheid die in de cao voor de sport te zien is, dat de stijgingen iets hoger zijn dan op andere plekken.
Het zou als Bondsbestuur onverstandig zijn om voor de 0 lijn te kiezen als dit uit de historische trend van de cao
voor de sport niet blijkt. De zorgvuldigheid van het bestuur vereist dat je op het moment dat je de begroting opstelt
dat je de trendmatigheid in de afgelopen jaren gezien hebt continueert voor de begroting van 2012.
Dick Mintjes, District Noord
Geeft aan te begrijpen, waarom er wordt gekozen voor de continuering van de historische trend in de begroting. Hij
stelt daarin de vraag welke instrumenten er gebruikt worden om samen met de collega sportbonden wel in te gaan
zetten op die 0 lijn, gelet op de algemene economische ontwikkelingen en de huidige negatieve groei van onze
Bond om de kosten te beheersen.
De penningmeester
Toespitsend op de cao gebruikt het Bondsbestuur de contacten en invloeden binnen NOC*NSF. Directeurenoverleg is daar een uitstekend gremium voor om dat te ventileren en vanuit dat perspectief dragen we dat wel aan.
Ten aanzien van hoe om te gaan met algehele kostenbeheersing aan de ene kant en lastenverzwaring aan de
andere kant, dat is het degens kruizen, in de goede zin van het woord tussen de ambities die er liggen op sportief
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vlak en de plaats die wij innemen in het sportlandschap, die je niet wilt verliezen en aan de andere kant is de vraag
waar we het dan wel kunnen halen, zonder dat we die twee genoemde elementen in gevaar brengen. Over de
afgelopen jaren kijken probeert het Bondsbestuur hard te werken aan met name de kostenbeheersing en
efficiencyslag vanuit Bondsbureau en organisatie. Wij proberen daar maximaal de besparingen te vinden en toch
niet aan onze core business, de activiteiten van de sport en sportontwikkeling te komen.
Lex Kaper / NW
Refereert aan de vraag, die Ton Mol eerder had gesteld, of professionaliseringkosten verwoord zou moeten worden
als ‘nieuw beleid’.
De penningmeester erkent de argumentatie van Ton Mol, waarin hij aangeeft, dat indien er onduidelijkheid heerst
over de onderverdeling, dat dit duidelijker tot uitbrenging gebracht dient te worden. In de toekomstige begrotingen
zal alleen nog ‘nieuw beleid’ vermeld staan, waarin professionalisering als post wellicht ook aan ‘nieuw beleid’
toegewezen zal worden. Het is goed om te realiseren, dat met name deze post dit jaar wellicht hoger is dan
normaal, omdat er een eenmalige subsidiekant tegenover hangt en het niet kan dat we straks structurele lasten in
de begroting gaan krijgen zonder een structurele dekking.
Rob Monen, District NW
Geeft aan dat het belangrijk is om in de toekomst toch inzicht te gaan brengen in de beïnvloedbare kosten en
verwijst naar de vermelding in de stukken, dat er meer aandacht geschonken zal gaan worden aan de
risicoparagraaf. Rob Monen vraagt de penningmeester een toezegging te doen, dat er bij een volgende rapportage
een uitgebreid risicoparagraaf is opgenomen, waarin ook verwoord is op welke kosten, indien de inkomsten tegen
zouden vallen, er gestuurd kan worden. Door transparantie te verschaffen worden vragen voorkomen en kan er bij
eventuele tegenwind tijdig bijgestuurd worden, zonder in te moeten gaan leveren op onze ambities.
De penningmeester doet de toezegging, dat er tot het maximale helderheid verschaft zal worden hoe er tot de
risicoparagraaf tot stand is gekomen. Echter daarin wel voorzichtig te zijn, omdat de precieze opbouw en
constructie nog niet bekend zijn en wil daarbij één schijnnauwkeurigheid wegnemen, dat alle kosten beïnvloedbaar
zijn. Aan de andere kant is het zo, dat indien er gekeken wordt naar de keuzes die gemaakt kunnen worden, die
direct echt de sport en de sportpositie bepalen, dat de keuzes heel beperkt zijn. De penningmeester geeft aan, dat
dat op het hele deel maximaal 5 tot 10% is, indien er niet aan de directe sportambities en positionering in het
sportlandschap wordt gekomen.
Erik Kraaij, District NW
Wil het signaal afgeven, dat het gaat om het besef dat we wel eens tegenwind kunnen krijgen in economische zin
en daling in het ledenaantal. Bereid u als Bondsbestuur voor in de meerjarenbegroting als je uitgaat van een aantal
scenario’s als 0- of een dalend scenario, zodat we later niet geconfronteerd worden met risico’s die we van tevoren
niet hebben ingeschat. District NW verzoekt het Bondsbestuur om een schorsing van 5 minuten om een aantal
amendementen in te dienen ten aanzien van de eerder gestelde vragen.
De voorzitter gaat akkoord met het verzoek om een schorsing en stelt voor deze te combineren met een
koffiepauze. De Algemene Vergadering krijgt de ruimte om de laatste vragen te stellen over de begroting 2012. Na
de pauze zullen alleen nog de amendementen behandeld worden en de resterende agendapunten.
Wil Kuup, District ZW
Doet twee aanbevelingen:
1) Voor de beoordeling van de begroting zou het handig zijn om de realiteitscijfers van 2011 ernaast te vermelden,
om de stand van zaken inzichtelijk te hebben.
2) Het zou goed om in de analyse van de ledenaantallen en de ambities over groei, de groei op te nemen, die nodig
is voor de subsidies evenals de groei die verenigingen nodig hebben om het vrijwilligerswerk (met name actieve
leden) te doen.
Reactie penningmeester
1) De realisatie en de gesprekken daarover horen niet thuis in het document zelf, maar in het vooroverleg. Daar
wordt de discussie gevoerd over de inhoud, trendmatigheid en de ontwikkelingen, zodat daarmee de advisering
vanuit de Financieel Afgevaardigden naar de overige afgevaardigden en respectievelijke districten op het maximale
kwaliteitsniveau gebracht kan worden.
2) Vanuit begrotingsperspectief zal de penningmeester zich kwantitatief blijven richten en het kwalitatieve deel zal
vanuit een ander taakgebied belicht moeten gaan worden.
De voorzitter concludeert dat de vragenronde is afgerond en kondigt de koffiepauze aan, waarin ruimte is voor het
eventueel opstellen van amendementen.
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De voorzitter heropent de vergadering en geeft het woord aan District Noord-West:
Erik Kraaij, District NW
District NW is tijdens de pauze tot de conclusie gekomen, dat zij tevreden zijn met de gegeven antwoorden van het
Bondsbestuur en hebben begrip voor de huidige situatie (overgangssituatie, nieuw bestuur en de andere factoren).
Zij spreken hun zorg uit voor de toekomst en stellen voor datgene samen te vatten, zodat het voor de Bondsraadsleden helder is wat zij in de voorjaarsvergadering in 2012 van het Bondsbestuur kunnen verwachten:
Inzichtelijk maken van de risico’s in relatie tot het op te bouwen weerstandsvermogen: veel van de discussie zou
opgelost kunnen worden door het opleveren van een goede risicoparagraaf, waarin diverse scenario’s en doelen
worden beschreven, inclusief de financiële risico’s, die daarbij horen. Erik Kraaij verifieert bij de penningmeester of
zij een dergelijk stuk, na overleg met de Financieel Afgevaardigden (of ander vorm van overleg die we daarvoor
kiezen), LFC en accountant, voor de volgende voorjaarsvergadering kunnen verwachten.
De penningmeester geeft aan twee diverse elementen in de vraagstelling te vernemen, die van elkaar verschillen:
risicoparagraaf in relatie tot het weerstandsvermogen én in een tussenzin word scenario’s genoemd.
1) Ten aanzien van de risicoparagraaf en de overwegingen die daaraan ten grondslag liggen om te komen tot de
hoogte van het gewenste weerstandsvermogen, die toezegging heeft u en die ligt er in de Voorjaarsvergadering
onderbouwd en getoetst vanuit de diverse invalshoeken.
2) Scenario’s is iets wat past bij begrotingen of bij meerjarenperspectieven. Echter past het meer bij de begroting
voor toekomstige jaren in plaats van de begroting van komend jaar. De penningmeester geeft aan het lastig te
vinden, gelet op de wat rigide structuur die in sportland bestaat, kijkend naar de sportagenda 2013 – 2016 waarin
redelijk strak omgeschreven staat aan welke voorwaarden moet worden voldaan. Het aantal scenario’s, die
geschetst kunnen worden, zal hooguit zijn op het niveau van de ledenontwikkeling. Daar kunnen wat projecties op
geven worden met inschattingen en wellicht is het daarin verstandiger om het om te draaien en kijken hoe we meer
het beleid wat ingezet is op de onderwerpen groei en ledentallen, dat we daar in verder voortgaan en ook de clubs
erin betrekken. Het is met name een clubaangelegenheid om de juiste groei te realiseren en de achterdeur dicht te
zetten. En daar waar meer actiegewijs het voorkomen kan worden, dan dat we in financiële scenario’s op die
ontwikkeling moeten gaan rekenen.
Erik Kraaij, District NW
Ten aanzien van de risico’s in relatie tot het weerstandsvermogen, zijn er voldoende afspraken gemaakt. Ten
aanzien van de scenario’s, is de splitsing correct die de penningmeester maakt. Doel is om onze zorg te uiten naar
het Bondsbestuur, dat we willen gaan voor de ambities, maar stel dat en wat betekent dat in financiële zin, dus
scenario’s die in relatie staan tot wel of geen stijging van de ledenaantallen. Dus als we af kunnen spreken dat we
op die manier naar de begroting blijven kijken, dan is dat punt opgelost. En geeft aan nog een aantal punten aan te
willen dragen over de nieuwe begroting.
De penningmeester geeft aan dat Groei een bestuurlijk beleidspunt is, maar spreekt zijn wens uit dat we er met
zijn allen voor gaan, om de groei te gaan realiseren.
Hans Fontijn, District NW:
Meldt na de oproep die de penningmeester heeft gedaan, dat regio Amsterdam een nieuwe sponsor gevonden
heeft in de Stichting TCNA Geldenbeheer. Deze gaat de contributies voor alle KNKV nieuwe jeugdleden betalen.
Ze spelen in op 500 nieuwe leden binnen een halfjaar. De penningmeester geeft zijn complimenten.
De voorzitter geeft aan dat het Bondsbestuur, juist in deze tijd van crisis, verantwoord zal besturen en
maandelijkse de gang van zaken controleert en monitort. Hij spreekt zijn hoop uit, dat dit voldoende zou moeten
zijn om deze begroting aan te nemen. Hij geeft aan verheugd te zijn met de mededeling van Hans Fontijn en vult
aan dat het beleid Groei en Olympisch Vuur ons gezamenlijk beleid moet zijn. Het is de intentie van het
Bondsbestuur om na de bezoeken aan de Districtsbesturen ook de verenigingen op te zoeken om onze
doelstellingen gezamenlijk te gaan realiseren. De voorzitter geeft het woord weer aan Erik Kraaij.
Erik Kraaij, District NW
Noord West geeft aan de begroting graag te willen ondersteunen, echter willen zij wel twee signalen afgeven, dat
twee posten een te grote stijging kennen, die niet goed beargumenteerd zijn. Waaronder productmanagement
enerzijds (er is een stijging te zien van ongeveer 100.000 euro) en de post professionalisering / nieuw beleid
anderzijds. Voor wat betreft de post professionalisering geeft NW aan het idee te hebben, dat het afgehandeld is
en dat er een reservepot wordt gemaakt voor nieuw beleid. Echter verzoeken zij dat in voorhand in de vorm van
voorstellen te willen zien.
De penningmeester geeft een toelichting op productmanagement: indien men 2010 met 2011 vergelijkt, is het
goed om te realiseren dat in 2010 het EK in eigen land plaatsvond en dat dit niet het geval was in 2011. De kosten
zullen daarmee automatisch stijgen. U heeft eerder van mij de toezegging gehad dat we vanuit de Strategische
cyclus denkend, moeten kijken hoe we daar meer nivellering aan kunnen brengen over de jaren heen. Daar zit
geen stijging vanuit extra dingen in, maar meer van de omstandigheden die in het jaar vallen.
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Voor wat betreft professionalisering / nieuw beleid: geeft de penningmeester aan, dat daar één belangrijk element
inzit, die hij aan de Algemeen Vergadering mee wil geven: de post is hoog en wordt gedreven dat er in 2012 nog
eenmalig een incidentele subsidie zit, dat betekent, als u zou zeggen die post is te laag of die zou omlaag moeten
en dat wordt bij de contributiekant weggenomen, dan wordt er een voorschot op de contributiestijging genomen,
die dan in 2013 komt, want dan is die incidentele bate weg. Als Bondbestuur hebben wij besloten, dat we die
incidentele baten voor 2012 aanwenden om juist de speerpunten uit het beleid Groei en Olympisch Vuur te
ondersteunen met dat incidentele geld en dat op die basis te verwerken in de begroting.
Jelke Faber, District Noord
Geeft aan nog twee wijzigingen te hebben op de bijgevoegd errata van de heffingenregeling 2012:
- Punt C. Overige bepalingen staat artikel 31 vermeld – dit moet zijn artikel 28;
- Competitiejaar staat 2010 – 2011 vermeld – dit moet zijn 2011 – 2012.
Erik Kraaij, District NW
Bedankt de penningmeester voor de antwoorden en geeft aan verder geen punten meer te hebben en in te willen
stemmen met de begroting. Bovendien erkent hij wat de penningmeester eerder heeft aangegeven, dat het
belangrijk is met elkaar te zorgen voor een beter proces.
De begroting 2012, Heffingenbesluit, Meerjarenperspectief 2013-2016 en de heffingenregeling 2012 is door de Algemene
Vergadering vastgesteld en de punten zijn aangenomen.
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VOORSTELLEN TOT WIJZIGING VAN HET DOPINGREGLEMENT

De voorzitter geeft een korte toelichting: in het afgelopen jaar is er een dopingzaak geweest, die tot enig commotie heeft
geleid, omdat het KNKV de keuze had gemaakt, achter de sporter te staan. De voorzitter en directeur hebben een paar
weken geleden met de voorzitter en directeur van de Dopingautoriteit gesproken en zijn in de allerbeste harmonie uit
elkaar gegaan. De voorzitter geeft het woord aan Ralph von Franquemont.
Ralph von Franquemont, RC geeft een toelichting:
De dopingregelgeving is met name een internationale zaak, WADA maakt codes internationaal aan. Deze worden
doorgegeven aan de Internationale Federaties (alle sportbonden, waaronder IKF). Internationale Federaties hebben de
plicht om dezelfde codes door te geven aan de Nationale bonden (met name de bonden die genoodzaakt zijn om de
reglementering in te voeren, waaronder ook de KNKV). De bonden zijn verplicht om het reglement 1 op 1 over te nemen.
De enige speelruimte zit in het overnemen van specifieke op de betrokken sportbond van toepassing zijnde terminologie.
In november jl. heeft de Algemene Vergadering een proef ontvangen via het Bondsbestuur. Deze is ook door de
Dopingautoriteit bekeken en op een aantal punten is het reglement aangevuld. De wijzigingen zijn in oktober jl. middels
een notitie aan het Bondsbestuur voorgelegd. De doelstelling is dat deze regelgeving per 1 januari 2012 geïmplementeerd
wordt.
De directeur licht kort toe, dat er vanuit het informele circuit de vraag is gesteld of het regime voor onze topsporters wat
versoepeld zou kunnen worden. Dat is niet iets waar het KNKV verandering in kan brengen, echter zal zij naar aanleiding
van het gesprek tussen de voorzitters en directeuren, in januari 2012 met de dopingautoriteit om de tafel gaan om het
reglement om te vormen naar toegankelijker taalgebruik, zodat sporters weten wat er van hen verwacht wordt.
De voorzitter spreekt zijn dank uit naar Ralph von Franquemont voor het vele werk wat hij heeft verricht en de Algemene
Vergadering heeft het dopingreglement aangenomen. Ralph von Franquemont informeert de Dopingautoriteit.
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BELEIDSVOORSTELLEN
a)

Bestuursbeleid Groei

b)

Bestuursbeleid Olympisch Vuur

De voorzitter geeft een presentatie over het bestuursbeleid, die onderstaand in een aantal bulletpoints zijn weergegeven:

‘Korfbal: iedereen doet mee’ is ons meerjarenbeleidsplan met 4 pijlers als bestuurlijke versterking met de
implementatiefase en uitbouw van het huidige beleid en daarnaast imago, groei en topsport.


De ontwikkelingen: van het Olympisch plan 2016 en sportagenda 2013-2016 zijn de financiële consequenties nog
niet bekend. Dat is een punt van aandacht voor het komende jaar, net als de toevoeging van het begrip
olympisch vuur. Het laatste is een begrip binnen de sport. In het NOC*NSF voorzittersoverleg met andere
sportbonden is het KNKV juist met die doelstelling als voorbeeld genoemd, opdat we de doelstellingen van
olympisch vuur proberen te realiseren. De vitale samenleving is de groei en we gaan als Bestuur de uitdaging
aan om Groei te realiseren, dus ook in financiële zin.
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Topsport: een keuze heb je niet anders marginaliseren we onze sport, dus we moeten en willen daarmee
doorgaan. Economische impact: we hebben prachtige clubgebouwen, maar daar moeten we meer gebruik van
maken, meer sporthallen erbij. We hebben de tools om in de samenleving nog meer te integreren.



De afgelopen jaren hebben we te maken met een ledendaling. De Sportagenda 2013-2016 gaat uit van een groei
van 4% per jaar. Het is van essentieel belang om Groei te realiseren en om deze reden zijn we recentelijk ook
met een aantal acties gestart.



Topsport - Wereldtickets Korfballeague, Wereldkampioen, Top6 programma: naast Nederland en België zijn dat
ook Taiwan, Engeland, Duitsland, Portugal, Tjechië en Catalonië / Spanje.



Participatie / Groei vraagt om gerichte aandacht.



We hebben ons gericht tot de clubs en de leden die niet worden opgegeven en de voorzitter doet een beroep op
de afgevaardigden om binnen het eigen District en binnen de clubs erop toe te zien en ze te enthousiasmeren om
de leden op te geven. Dat neemt niet weg dat we natuurlijk geen bond moeten worden met grijze en oud leden,
maar ons moeten richten op de welpen van nu, die wellicht in 2028 olympisch zijn. Het is mooi meegenomen om
die grijze- en oud leden te registreren.



Doel is om geen nieuwe dingen te bedenken, maar huidige producten te versterken en ons rechtstreeks tot de
clubs te wenden. Onderstaande bestaande producten zijn aan de Districten aangeboden:
KombiFit 45+; Kangeroes; G-Korfbal; Schoolkorfbal; Studentenkorfbal; Beachkorfbal; Combi-lidmaatschappen;



De afgelopen jaren zijn we druk bezig geweest met het verbeteren van bestuurlijk kader, waarin de
bestuursacademie niet onopgemerkt mag blijven. We zijn één KNKV en de voorzitter doet een oproep aan de
afgevaardigden om ook hen ideeën te vernemen met name gericht op Groei en Topsport.



Het Bondsbestuur wil gaan voor Groei en Olympisch Vuur en spreekt zijn hoop uit dat de afgevaardigden dit ook
omarmen en dit in de Districten en bij de clubs overbrengen.

Lex Kaper, District NW
Kan zich vinden in de ambities van het Bondsbestuur. Hij wil graag de nadruk leggen op de connectie met de verenigingen
en verzoekt om informatie over de concrete aantallen van grijze leden. En stelt daarnaast de vraag hoeveel leden van de
10.000 die we per jaar verliezen, gaan we in 2013 accepteren? Wat betekent dit concreet voor de verenigingen?
We hebben 330 leden dit jaar, dan moeten we er volgend jaar als we in 2018 150.000 leden willen, moeten we zoveel
leden hebben. Ik zeg dit met name omdat ik deze poging ook heb gedaan in het kader van masterplan arbitrage :
Lex Kaper stelt voor de verenigingen een brief te sturen, waarin concreet wordt vermeld dat zij, vanuit het masterplan
arbitrage 2012, zoveel scheidsrechters(begeleiders) en beoordelaars moeten leveren. Dan krijg je draagvlak vanuit de
verenigingen, want de afgevaardigden kunnen prima de ambities onderschrijven, maar hebben niet de
verantwoordelijkheid om de ledenwinst tot stand te brengen, omdat dit aan de verenigingen is.
De voorzitter erkent voorgaande en geeft aan het plan eerst besproken te hebben met de Districtsbesturen, vervolgens
op de DAV’s en dat het vervolg is om naar de verenigingen toe te gaan, te voorzien in concrete plannen en hierin ook het
competitie-element in mee te nemen.
De directeur geeft ten aanzien van de grijze leden aan, dat binnen sportlink een verenigingsmodule is opgenomen. Het
KNKV Bondsbureau heeft daar geen toegang toe en geen inzicht in, waardoor deze niet op de hoogte is wat de exacte
cijfers van de grijze leden zijn. Dit betekent dat verenigingen in staat zijn om het lid wel contributie te laten betalen aan de
vereniging, maar deze niet opgeven aan het KNKV. Naar schatting over heel Nederland zijn er rond de 3500 – 5000 grijze
leden.
De voorzitter geeft aan een actie ingezet te hebben om het verlies van afgelopen jaren goed te maken. Verder gaan we
structureel aan de slag en begin januari zal het Bondsbestuur hierop terugkomen.
Jelke Faber, District Noord
Over Sportlink heb ik destijds een keer gezegd, dat daar een consequentie in kan zitten dat we minder leden krijgen. Het
was altijd zo dat ieder lid wat overgeschreven werd naar de volgende vereniging dat die die ook bleef tellen voor de oude
vereniging, waardoor deze in principe twee keer werd geteld. Bij Sportlink is dit niet mogelijk, waardoor iedereen die
overgeschreven is, nu maar één keer wordt geteld. Daarnaast geeft Jelke Faber aan, dat het goed is om kader te creëren
voor de verenigingen om de ledengroei te kunnen realiseren.
De voorzitter geeft aan op de hoogte te zijn wat betreft sportlink en dat het creëren van kader meegenomen zal worden in
de gesprekken die gevoerd gaan worden met de verenigingen.
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Arjan van Ree, District ZW
Veel clubs geven, ten aanzien van ledengroei, veel opmerkingen over de planning / competitie-opzet en stelt de vraag of
het KNKV ook bereid is te groeien en daarmee de huidige competitie-opzet in een aantal leeftijdscategorieën of in breedtekorfbal op te zetten en te luisteren naar de op maat vraag van heel veel korfballers met groei als gevolg.
De voorzitter zegt dit toe.
Erik Kraaij, District NW
De oproep om de clubs centraal te stellen is door het Bondsbestuur bevestigd en stelt voor om naast het maken van
concrete afspraken met de clubs ook een onderscheidt te maken in het type club. De ene club heeft meer ondersteuning
nodig dan de andere. Sommige verenigingsbesturen komen soms te laat in actie, wellicht dat hier een rol ligt voor de
Districtsbesturen om op basis van de ledengroei c.q. daling sneller in te grijpen en een vereniging te ondersteunen waar
nodig.
De directeur licht toe, dat KV Sperwers uit Rotterdam het erg lastig had. Doordat zij gekozen hebben deel te nemen aan
‘Besturen met een visie’ staan zij er veel beter voor en zijn ze tijdens het sportcongres benoemd tot tweede sportbestuurder van het jaar. Ten aanzien van ‘Besturen met visie’ mogen we er trots op zijn, dat er op dit moment 100
verenigingen in het traject hebben, dat is op de 500 verengingen veel en vergeleken met andere bonden lijkt dit traject nu
al heel succesvol te zijn.
Hans Fontijn, District NW
Refereert aan hetgeen Erik Kraaij eerder heeft benoemd, dat Districtsbesturen een rol moeten spelen en vult daarbij aan
dat er ook een zeer belangrijke rol is weggelegd voor de regioconsulenten. Zij zouden het voortouw moeten nemen, het is
hun taak om bij hun regio en bij die clubs waar over het algemeen een groot wantrouwen heerst tegenover elkaar om dit
wantrouwen weg te nemen. Vervolgens kan er gesproken worden over de daadwerkelijke problematieken en deze
gezamenlijk op te gaan lossen (bv gezamenlijke ledenwerfactie, et cetera).
Bert Tanis, District ZW
Er is aandacht gevraagd voor de jeugd. Gezien de landelijke vergrijzing en verdunning van de samenleving zou het ook
goed zijn om ons te blijven richten op de ‘grijze golven’ door specifieke acties te bedenken. En vraagt daarnaast aandacht
voor de plaatsen waar korfbal totaal verdwenen is, bijvoorbeeld Breda. De verenigingen zelf krijgen op die plaatsen niets
meer van de grond en om deze reden zullen er andere middelen aangewend dienen te worden. Gezien Breda een
groeistad is, is daar zeker (net als andere plaatsen als Den Bosch, etc.) veel winst te behalen.
De voorzitter bedankt de Algemene Vergadering voor de discussie en de input die gegeven is en geeft het woord aan
Bondsbestuurslid Anita Derks om punt 7c van de agenda toe te lichten.

c)

Stand van zaken Bestuurlijke Versterking

Anita Derks, Bondsbestuurslid geeft een inleiding:
Binnen het traject Bestuurlijke versterking en vernieuwing is er ontzettend veel werk verricht door de Districten en het
Bondsbureau en geeft een verdere toelichting over de stand van zaken van dit traject:
Op 3 december is er een bijeenkomst geweest met het Bondsbestuur, voorzitters van de Districtsbesturen en de
Verenigingskaderconsulenten om de opzet van de nieuwe commissiestructuren en de nieuwe werkgroepen door te
spreken. Het was een prettige bijeenkomst, waar vooral naar voren kwam, dat iedereen bereid is om met elkaar de
schouders er onder te zetten.
In grote lijn is het zo dat de nieuwe commissiestructuren met de taken en doelstellingen op landelijk niveau beschreven
zijn met daaraan gekoppeld de werkgroepen voor de verschillende districten. In de bijeenkomst van 3 december kwam
naar voren, dat het soms handig kan zijn om een werkgroep niet letterlijk dezelfde naam als een commissie te geven.
Daarnaast bestaat de mogelijkheid om bijvoorbeeld twee werkgroepen te koppelen. Dat is een onderwerp wat dadelijk in
de Districten zelf bekeken kan worden.
De landelijk invulling vindt plaats tussen nu en 1 februari 2012. De Districtsvoorzitters worden gevraagd mee te denken om
na te gaan wie er plaats kan nemen in de landelijke commissies. De kandidaten worden voorgedragen aan het
Bondsbestuur en benoemd door het Bondsbestuur. Wat betreft de invulling van de Districtswerkgroepen wordt aan de
Districten gevraagd binnen de huidige structuur met commissies en werkgroepen na te gaan welke personen er binnen het
District bij het profiel passen en in gesprek te gaan met huidige mensen, die nu op vergelijkbare posities zitten.
Op dit moment wordt een profielschets van de taken en verantwoordelijkheden van de vacature beschreven. Intentie is om
voor 1 april de kandidaten te benoemen, wat inhoudt dat de werving en selectie rond 1 maart afgerond moet zijn.
Naast de landelijk commissies, onafhankelijke commissies als LFC, TC, RC en CvB zijn er ook twee expertisegroepen te
weten Marketing / Commercie en Dameskorfbal. Een expertisegroep geeft advies over een specifiek vraagstuk en deze
kan ook te zijner tijd opgeheven worden, omdat deze niet een structureel karakter hebben voor de uitvoering van onze
taak zoals we die op lange termijn hebben.
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Terugkomend op de Bestuurlijke versterking zijn er binnen de Districten al veel stappen gemaakt. Vandaag is de laatste
Algemene Vergadering in oude stijl en zal de omslag naar de Bondsraadsleden komen, waarvan alle vacatures bijna zijn
ingevuld. In sommige Districten is de omslag binnen de Districtsbesturen al gemaakt naar het besturen met minder
mensen en is er gekeken naar de dubbele functies en hoe we dit gaan ondervangen (voor de korte termijn bestaat de
mogelijkheid om dispensatie aan te vragen bij het Bondsbestuur). Tegelijkertijd hebben we bepaald dat het van belang is,
dat de Districtsbesturen kunnen monitoren op de doelstellingen die we in het beleid hebben afgesproken, wat zich kan
bijvoorbeeld uiten in het uitnodigen van een werkgroep bij een vergadering.
Het traject loopt volgens het spoorboekje. Tussen nu en in de maanden januari tot en met maart 2012 zal de input
verzameld gaan worden op de voorzet conceptplan Strategische Cyclus. Rond april moet het conceptplan gereed zijn en
zal het Bondsbestuur het land ingaan door het bezoeken van de Districtsbijeenkomsten om de input te verzamelen van de
verenigingen en zal het stuk uiteindelijk in het Strategisch Beraad van 15 september 2012 aan de Bondsraad voorgelegd
worden ter besluitvorming.
Anita Derks, Bondsbestuurslid biedt de Algemene Vergadering de gelegenheid vragen te stellen.
Adde Klaas de Boer, District Noord
Verzoekt het Bondsbestuur om, voordat het traject van input verzamelen start, te voorzien in een voorzet van een
conceptplan. Het Bondsbestuur bevestigd het verzoek.
Sikko Bruinsma, District Noord
Verzoekt om meer helderheid over de rol als Bondsraadslid en het kader waarin een Bondsraadslid gaat
opereren.
Anita Derks, Bondsbestuurslid geeft aan dat er voorzien zal worden in een bestuursacademie in het voorjaar
2012, die hier volledig op is gericht en waartoe de Bondsraadsleden dringend worden verzocht om daar aan deel
te nemen.
Hans Fontijn, District NW
Verzoekt het Bondsbestuur helderheid te geven over een toekomstig Topsportstatuut. Met name of deze
vastgesteld wordt door het Bondsbestuur of dat het land (verenigingen) nog inbreng heeft op het statuut.
De voorzitter reageert op de vraag van Hans Fontijn, dat het Topsportstatuut nog in de maak is en dat deze met
alle betrokkenen besproken zal worden. De voorzitter zegt dank aan Anita Derks voor haar toelichting.

d)

Status Stichting Bondsbureau

De penningmeester geeft een toelichting op het agendapunt 7d: Stichting Bondsbureau is een separate stichting en
bestaat uit drie bestuursleden, onafhankelijk benoemd en als het KNKV heeft als verbond daar geen directe invloed op.
Twee zetels worden bezet vanuit de toenmalige Algemeen Bestuur, waarmee het bestuur van de stichting gevormd is.
De stichting heeft geconcludeerd, dat met de recente verlenging van het huurcontract in Zeist, haar rol wellicht anders
moet gaan worden en heeft richting het Bondsbestuur aangegeven na te denken over beëindiging van de stichting en de
gelden over te dragen aan het verbond, waarbij de feitelijke executie daarvan bepaald gaat worden door een aantal fiscale
consequenties, die nog op voorhand uitgezocht worden, dus vandaar dat het geformuleerd is als een voorgenomen besluit
en pas geëffectueerd kan worden, dat er aan fiscale regelingen zodanig voldaan wordt, dat niet het overgrote deel naar de
belastingdienst gaat. En geeft aan de vraag die eerder tijdens deze Algemene Vergadering door Peter van Brink is
gesteld, te beantwoorden:
Peter van Brink, District Oost
Verzoekt het Bondsbestuur helderheid te geven over het totaalbedrag en of het document nog een rol speelt in
de discussie in de opschorting voor de vaststelling van het weerstandsvermogen wat in het voorjaar gaat
gebeuren.
De penningmeester geeft aan dat het totaalbedrag 270.000 euro bedraagt en dat dit alles verder los staat van
het weerstandsvermogen en de risicoparagraaf. De stichting heeft een eigen verantwoordelijkheid hierin
genomen en zodanig geformuleerd, waar het Bondsbestuur geen invloed op heeft gehad. De penningmeester
vraagt de goedkeuring voor de procesgang en de voorgenomen keuzes en zegt toe, dat op het moment dat aan
alle randvoorwaarden is voldaan de feitelijke effectuering aan de Bondsraad zal worden voorgelegd ter
bekrachtiging.
De Algemene Vergadering gaat akkoord met de procesgang en de voorgenomen keuzes.

13

8

RONDVRAAG
Ton Mol, District NW
Verzoekt het Bondsbestuur om de communicatie naar buiten vanuit het Bondsbureau via een beperkt aantal
personen te laten verlopen. De voorzitter geeft aan dat het Bondsbureau bezig is een mediaplan te ontwikkelen,
waar social media een onderdeel van is en waarin opgenomen zal worden dat de communicatie vanuit een
beperkt aantal personen zal lopen (ook de communicatie namens het Bondsbestuur).
Wim Voorneveld, District ZW
e
In voorgaande AV van 25 juni is er gesproken over ‘niet neutraal fluiten in de 4 reserveklasse (landelijke beleid)’
en verzoekt het Bondsbestuur om helderheid te geven over de status en of er al een evaluatie heeft plaatsgevonden. Daarnaast vraagt hij of er nagedacht is, hoe we de belangstelling vanuit de verenigingen om de DAV’s
te bezoeken kunnen vergroten.
De voorzitter verzoekt Johan Kosse de eerste vraag te beantwoorden en reageert op de tweede vraag, dat hij
erkent dat de belangstelling voor de Districtsbijeenkomsten terugloopt en dat het goed is om na te gaan hoe we
de DAV’s aantrekkelijker kunnen maken, waardoor de clubs wel komen. De invulling van de Districtsbijeenkomsten zullen binnen de Strategische Cyclus wel gaan veranderen.
Johan Kosse, Bondsbestuurslid
e
Het besluit, wat op de AV van 9 april jl is genomen inzake ‘niet neutraal fluiten in de 4 reserveklasse’, wordt op
dit moment nog uitgerold. Daardoor zijn we nog niet zover om al te kunnen evalueren of dit wel of geen goede
beslissing is geweest.
Adde Klaas de Boer, District Noord
Voegt toe dat District Noord de nodige problemen ervaart en met de Districtswerkgroep scheidsrechters in
e
conclaaf is en dat het er naar uitziet, dat Noord ruim voldoende scheidsrechters heeft om ook de reserve 4
klasse te gaan fluiten. En nu we aan het begin staan van een nieuwe strategische cyclus, dat Noord hoogstwaarschijnlijk in zal brengen om binnen het District (en wellicht dat dit ook geldt voor andere Districten, waar
e
voldoende referees zijn), ook weer de 4 reserveklasse B meenemen.
Anne de Roos, District Oost
Doet een mededeling inzake Stichting Korfbal Marokko. Het is een voortvloeisel vanuit het project ‘Tijd voor
korfbal’, wat de Bond enorm gestimuleerd heeft. PSV en Synergo hebben er actief aan meegedaan en samen
met Marokko een stichting gestart, wat heeft geresulteerd, dat in de regio Nador in Marokko 800 kinderen op een
gestructureerde manier aan korfbal meedoen. Dit is opgezet vanuit alle scholen uit de regio en daar ontstaan nu
ook korfbalclubs en dat is een fantastisch resultaat met dank aan de inzet van Mamoun Lakili.
Ten aanzien van realisatie van Groei zou het goed zijn om ons te blijven richten om meer Marokkanen aan het
korfballen te krijgen en stelt de vraag of het KNKV bereid is om de communicatie ook te richten tot deze
doelgroep en ook in contact te blijven met de Stichting Korfbal Marokko en een verbinding te helpen leggen bij de
clubs in steden, waar veel Marokkaanse inwoners zijn.
Aanstaande januari gaan er 42 korfballers uit Nederland naar een Internationaal toernooi in Marokko en Marokko
zoekt samenwerking met Catalonië en Malaga en hoopt begin 2012 tot de IKF toe te treden. Dat betekent een
nieuw korfballand en goed voor onze internationale contacten en aspiraties aldaar.
De voorzitter is op de hoogte van de samenwerking en is verheugd over het project en de resultaten. Het
Bondsbestuur zal de suggestie meenemen om meer aandacht te besteden om meer Marokkaanse bewoners in
Nederland aan het korfballen te krijgen en geeft aan dat het goed zou zijn om dat met behulp van de Marokkanen
aldaar te doen en ook in samenwerking met de IKF.
Ralph von Franquemont, RC
Vraagt toestemming om de term ‘afgevaardigden’ in alle reglementen te wijzigen naar ‘Bondsraadsleden’. Dit
omdat de term afgevaardigde niet meer gehanteerd wordt binnen de Strategische Cyclus.
De Algemene Vergadering gaat hiermee akkoord.
Piet van Wijngaarden, District ZW
Er blijkt een groot tekort aan begeleiders en examinatoren. Vanuit het masterplan arbitrage willen we jonge en
onervaren scheidsrechters goede raadgevingen geven en doet het voorstel aan het KNKV nog een bijscholing te
organiseren voor scheidsrechters die gestopt zijn en zich weer aansluiten bij het KNKV, zodat men voldoende
kader heeft om de theorie aan de nieuwe scheidsrechters uit te leggen.
Piet van Wijngaarden doet een oproep aan oud scheidsrechters om zich aan te melden bij de commissie
opleidingen vorming en doet vervolgens het verzoek aan het Bondsbestuur om mensen, die geen certificaat
hebben om te begeleiden maar dit wel willen doen, een gelegenheid te creëren.
De voorzitter geeft aan deze aanbeveling te bespreken met Productmanager Arbitrage, Henry van Meerten.
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SLUITING
De voorzitter bedankt namens het Bondsbestuur alle afgevaardigden voor hun enorme inzet in het belang van
korfbal en zegt dank aan alle aanwezigen voor hun aanwezigheid en inbreng in deze vergadering en geeft nog
een korte toelichting:
We hebben ervoor gekozen om ten aanzien van de beleidspunten een discussie met elkaar aan te gaan. Veel
punten waren herkenbaar en een aantal andere punten waren nieuw en zullen ook meegenomen worden in het
beleid en hebben daar de volgende gelegenheid om daar op terug te komen. De voorzitter verzoekt de Algemene
Vergadering bekendheid te geven aan de Challenge, die tussen 27 – 30 december 2011 in Rotterdam wordt
gehouden. Het Bondsbestuur gaat enthousiast verder met een hoop zaken en proberen ons in de sportwereld te
integreren en te manifesteren.
De voorzitter sluit de vergadering.
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