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1
OPENING
De voorzitter, de heer Rob Meijer, opent de vergadering en heet iedereen welkom
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MEDEDELINGEN
Afwezig met kennisgeving:
Bondsraadsleden:

District Noord: Henk Bakker en Benny Muskee
District Noord-West: Ton Mol
District Oost: Frans Grotendorst en Abele Kuipers
District Zuid: Ruth van der Pol
District Zuid-West: Ronald Dingenouts
Districtsbestuursleden (vz):
District Noord: Adde Klaas de Boer
District Noord-West: Wout Broers
Ereleden/leden van verdienste: Mevrouw M.A. Tims, W. Vervoort en W v.d. Woud en de heren D. Beukema,
M. Bilstra, B. de Die, A. Drieduite, J. Faber, H. Gielen, J.C. Groote, T. Henst,
C.P. de Jager, J. Jettinghoff, J. Kosse, H. Kraaijeveld, W. van der Laan,
A.A. Marteijn, A.P. Nijenhuis, J. Oud, H. Praas, L.J. Saarloos, L.J. Simons,
R.A. van der Spiegel, F. Walvis, J.F. Weeda, H. Welmers en A. Zwaanswijk.
Financiële commissie:
Jacco Thijen
Tuchtcommissie:
Willem Bakermans, Jasper van den Beld, Wim Bes, Jan Bosma, Rinus de
Doelder, Henk Duits, Chris Evers, Wessel Gunnewegh, Sietze van der Heide,
René Hogeweg, Piet de Jeu, Leo Kievit, Ton Tieleman, Ton Trumpi, Bas in ’t
Veld, Chiel Verwaal, Henk de Vries en Jan Wienesen
Commissie van Beroep:
Ruben van Arkel, Aad van Herk, Wim vd Heijden, Chris Koerten, Jeroen
Naves, Cor Ruitenbeek, Harmke Schut, Henk van der Woude en Jan van
Zomeren.
Gasten en genodigden:
Jan van den Berghe (KBKB), Jan Fransoo (IKF) en Jan Souverein
(voorzitter NKTV)
De voorzitter, de heer Rob Meijer, belicht in zijn toespraak de volgende onderwerpen:
 IKF International Day of the Youth
De IKF heeft 15 juni 2013 uitgeroepen tot de internationale dag van de Jeugd. Ieder land organiseert
een evenement voor de jeugd. Het KNKV heeft voor vanmiddag een Beachkorfbaltoernooi voor de
jeugd georganiseerd. De voorzitter nodigt de aanwezigen uit om na de Bondsraad een kijkje te komen
nemen bij The Beach te Aalsmeer. Op 25 augustus 2013 wordt het NK Beach in Aalsmeer
georganiseerd, teneinde ook daarmee aan te tonen, dat beachkorfbal een speerpunt in het kader van
Groei is.
 De bestuurlijke vernieuwing is twee jaar geleden aangenomen, waarbij afgesproken om na drie jaar te
evalueren. Naar aanleiding van signalen vanuit de Bondsraad, de districten en het Bondsbestuur heeft
het Bondsbestuur besloten de evaluatie naar voren te schuiven en reeds thans een commissie te
benoemen, die de strategische cyclus gaat evalueren. Dit zal bij agendapunt 10 aan de orde komen.
In december 2013 zal de evaluatie in de Bondsraad worden besproken. Voorts heeft het
Bondsbestuur besloten, dat vanuit de directie een onderzoek zal worden gedaan naar de relatie
professionals en vrijwilligers. Ook de resultaten van dit onderzoek zullen tijdens de Bondsraad van
december worden besproken.
 Uit onderzoek naar de reden van opzegging van leden is gebleken dat van de 12.000 tot 13.000 leden
die we verliezen, het grootste verlies plaatsvindt in de groep pupillen (D, E en F- jeugd). De nieuwe
leden zijn binnen een jaar weg. Ook daar zal onderzoek naar worden gedaan.
 NOC*NSF heeft gecommuniceerd dat alle sportbonden integraal met 5% zullen worden gekort.
 Op zondag 2 juni 2013 bestond het KNKV 110 jaar. Om bij dit heugelijk feit stil te staan zijn er een
aantal momenten georganiseerd:
o Op 3 juni jl. is er een felicitatiebrief inclusief een geschenk (het boek: “The IKF Guide to
Korfball Coaching” van Ben Crum) aan alle 535 verenigingen verstuurd. Tevens zijn de KNKV
medewerkers getrakteerd op gebak met een KNKV logo.
o Het Bondsbestuur heeft alle nog in leven zijnde (oud)voorzitters uitgenodigd om met haar
tijdens een diner dit heugelijke feit te vieren. Het diner heeft plaatsgevonden op donderdag 13
juni jl. Ook de (oud)voorzitters zijn verrast met het boek als geschenk.
o Om het geheel compleet te maken zal er vandaag aan alle Bondsraadsleden en alle andere
aanwezigen een door Ben Crum gesigneerd exemplaar worden uitgereikt.
 Het Bondsbestuur heeft besloten dat in het vervolg het verslag van de Bondsraad kort en bondig zal
zijn. De bandopname van de Bondsraad kan - op aanvraag - beschikbaar worden gesteld.
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UITREIKING VAN DE JACK VAN DRIEL PROPAGANDA WISSELBEKER, DE WILSON
EREBEKER EN OVERIGE ONDERSCHEIDINGEN
Het Bondsbestuur heeft besloten om zowel de Jack van Driel Propaganda Wisselbeker als de Wilson
Erebeker niet uit te reiken. De Jack van Drielpropaganda Wisselbeker zal alleen nog uitgereikt worden
indien er daadwerkelijk sprake is van ledenwinst. De uitreiking van de Wilson Erebeker zal worden
uitgesteld worden naar de Bondsraad van september 2013 of december 2013.
De heer Bertus Verdonk, aftredend lid van de Commissie van Beroep ontvangt het KNKV Ereteken
als onderscheiding voor zijn staat van dienst bij ondermeer de CKB. De heer Pieter van de Brink,
naast zijn andere functies ook sinds negen jaar lid van de Landelijke Financiële Commissie, wordt
door de Bondsraad benoemd tot Lid van Verdienste en ontvangt hiervoor de onderscheiding van de
voorzitter.
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VERSLAG BONDSRAADVERGADERING D.D. 15 DECEMBER 2012
Naar aanleiding van het gestelde op pagina 7 van het verslag merkt de heer Kaper (district Noord
West) op dat er wordt gerapporteerd over de eerste resultaten van het onderzoek van ledenverlies en
meent dat er meer moet worden ingezet om de kentering te stoppen. Hij zou graag kennis nemen van
het rapport en eventueel de witte vlekken aanpakken. Hij meent dat dit eigenlijk een punt op de
agenda zou moeten zijn.
De voorzitter zegt toe hier in de Bondsraad van december 2013 op terug te zullen komen. Bekeken
zal worden wat er met de cijfers kan worden gedaan. In een overleg met Bondsbestuur en Bondsraad
is gesteld dat bepaalde doelen met elkaar zijn afgesproken in het kader van het meerjarenplan. Ook
het Bondsbestuur heeft de behoefte de problemen met elkaar te bespreken en te bekijken wat er met
de resultaten kan worden gedaan. De informatie zal aan de Bondsraad en de verenigingen worden
gezonden en de expertise vanuit de Bondsraad zal worden gebruikt. Gestreefd wordt om meer
topsporters in de besturen te krijgen.
De heer Riet (district Zuid West) refereert aan de stevige discussie die over het jaarplan is geweest
en waarvoor er voor 2015 een uitgebreider document is toegezegd. Hij had hiervan graag een
voortgang gezien. De voorzitter stelt dat in het kader van de strategische cyclus een memo het land
is ingestuurd, waarin vermeld staat wat het KNKV van plan is om te gaan doen. Zowel de terugblik als
de vooruitblik is in het memo opgenomen. Daarnaast is hier in het ‘rondje Nederland’ dieper op
ingegaan. De heer Kaper (district Noord West) stelt voor dit mee te nemen in de evaluatie en als
opdracht mee te geven aan de nieuw te vormen commissie.
De heer Dekker (district Zuid West) stelt dat zij als Bondsraad nauwelijks kunnen volgen wat er
verandert of hoe het proces zou moeten gaan. Voorstel tot wijziging zou logisch zijn als we weten wat
de aanleiding is geweest. Er moet veel informatie bij elkaar gesprokkeld worden om een helder beeld
te krijgen over het proces. Hij spreekt zijn zorg uit over de vrijwilligersorganisatie.
De voorzitter zegt nogmaals dat afgesproken is dat er na drie jaar zou worden geëvalueerd en dat dit
één jaar naar voren is gehaald. Daarnaast stelt hij vast dat voor de vrijwilligers in het land, de
implementatie van de bestuurlijke vernieuwing niet volledig tot het gewenste resultaat heeft geleid.
Het verslag van 15 december 2012 wordt verder goedgekeurd. De heer Kaper (district Noord West)
vraagt de complimenten over te brengen aan de notulist.

5.

VERSLAG BOEKJAAR 1 JANUARI 2012 T/M 31 DECEMBER 2012
5.1.
Jaarverslag
Het jaarverslag wordt goedgekeurd en vastgesteld.
5.2.
Jaarrekening en additionele toelichting op de financiële verantwoording over de
periode
1 januari 2012 tot en met 31 december 2012
De heer Beunder (penningmeester) geeft een toelichting op hoofdlijnen op de jaarrekening, zoals
deze in het jaarverslag is opgenomen. Voorts geeft de penningmeester een doorkijk naar de komende
jaren en voorziet daarin druk op de financiële mogelijkheden. Hier zal bij het opstellen van de
begroting 2014 en volgende jaarrekening mee moeten worden gehouden.
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5.3
Rapportage van de Landelijke Financiële Commissie
De voorzitter leest de rapportage voor, waarna deze onder applaus wordt vastgesteld. De voorzitter
bedankt het bureau en de vrijwilligers voor dit goede resultaat.
5.4
Decharge bestuurders voor het gevoerde beleid
De Bondsraad neemt het advies van de Landelijke Financiële Commissie over en verleent het
Bondsbestuur decharge voor het door haar gevoerde beleid.

6.

JAARVERSLAGEN LANDELIJKE COMMISSIES
6.1
Jaarverslag Reglementscommissie
6.2

Jaarverslag Tucht Commissie

6.3

Jaarverslag Commissie van Beroep

De voorzitter bedankt de voorzitters van de diverse commissies voor de verslagen. Hij zegt toe dat de
gemaakte opmerkingen (bijv. gele kaarten, vernietigen van zaken en het niet accepteren) in het
jaarlijkse overleg (tussen Bondsbestuur en de onafhankelijke commissies) dat in het najaar staat
gepland aan de orde zullen komen.
De jaarverslagen worden door de Bondsraad goedgekeurd.

7.

VOORSTELLEN TOT WIJZIGING VAN REGLEMENTEN
7.1
Reglement van Wedstrijden
Met uitzondering van het gestelde in 7.1.c. (Reglement van wedstrijden artikel 25 tot en met 28)
worden de reglementen aangenomen. Na een uitvoerige discussie wordt besloten de voorstellen tot
wijziging van de artikelen 25 tot en met 28 op te schorten.
7.2
Rompregeling Arbitrage
Het merendeel van de vragen die zijn gesteld gaan over het proces. De verenigingen zijn per brief op
18 mei jl. geïnformeerd over deze conceptregeling. Tijdens de eerste bijeenkomsten in het kader van
het rondje Nederland is gebleken dat nog niet alle verenigingen, door de korte tijdspanne, kennis
konden nemen van de conceptregeling. Om deze reden is er een brief verstuurd op 29 mei jl. aan alle
verenigingen, waarin opgenomen is, dat zij alsnog in de gelegenheid werden gesteld om hun vragen
te stellen tijdens de Districtsbijeenkomsten dan wel per e-mail of telefonisch aan de Productmanager
Arbitrage. Om de Bondsraadsleden zo goed mogelijk te informeren over wat er leeft bij de
verenigingen aangaande dit onderwerp, is er op 7 juni jl. een brief verstuurd aan de Bondsraadsleden
over welke vragen ons hadden bereikt en de daarbij behorende antwoorden. Dit om zo de
Bondsraadsleden in de gelegenheid te stellen, deze ervaringen te betrekken bij hun oordeelsvorming
over de concept nieuwe Rompregeling Arbitrage 2013-2014, waarbij aanvullend nog wordt verwezen
naar de notulen van december jl. waar de Bondsraad het eens was met de destijds geventileerde
opmerkingen.
De voorzitter heeft toen aangegeven dat het meegenomen zou worden in de Strategische Cyclus –
niet wetende dat dit in het tijdspad een onmogelijke opgave bleek te zijn.
Door de vraag om een berekening te maken van de nieuwe versus de oude regeling op basis van het
seizoen 2012-2013 is er pas laat, op 18 mei jl., informatie verstuurd die bijna niemand nog had
gelezen.
De heer Riet (district Zuid West) stelt dat we het over de rompregeling nooit helemaal mee eens
worden, echter complimenten voor dit stuk waaruit blijkt dat er goed geluisterd is naar de opmerkingen
in het land.
De heer Kraaij (district Noord West) zegt dat er in de rompregeling een aantal dingen niet inzichtelijk
zijn gemaakt:
•
De leveringsplicht van de verenigingen wordt uitgebreid - artikel 2;
•
Gaat het hier om een uitbreiding van de leveringsplicht?
In december is er niet gesproken over een uitbreiding maar om de regeling eerlijker te maken;
•
Te laat geconfronteerd met het aanleveren van scheidsrechters.
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Met betrekking tot artikel 7merkt de heer Soede (district Oost) op dat de leveringsverplichting is
verhoogd. Een teleurstelling van wat er in december is gezegd. Tevens vraagt hij wat een waarnemer
anders doet dan een beoordelaar.
De heer Luijk (district Zuid) zegt niet goed te kunnen beoordelen of de wijzigingen in het voorstel – uit
te gaan van het aantal thuiswedstrijden of de aangewezen wedstrijden - de besturingslast voor de
verengingen wordt verhoogd en dat baart hem zorgen.
De heer Fontijn (district Noord West) heeft twee opmerkingen. De vorige keer heeft Noord West het
verzoek neergelegd om de regeling eerlijker te maken. In die optiek is het
onlogisch dat er een verzwaring inzit, waar niet om is gevraagd.
Huidige regeling : Twee jaar geleden is de verzwaring doorgevoerd: Is het oneens met de verzwaring
van 50% naar 75% als het gaat om de verplichtingen van verenigingen.
Na een korte reactie van Jeroen Breeschoten wordt er een korte pauze ingelast. Op verzoek van de
heer Kozijn (district Oost) wordt de aanwezige Productmanager Arbitrage gevraagd om toelichting te
geven op de gestelde vragen. De Productmanager Arbitrage stelt dat er geen verzwaring is omdat,
als blijkt dat verenigingen niet in actie komen conform het voorstel dat op tafel ligt, de wedstrijden die
thuis gefloten worden meetellen.
De uitbreiding van 50% naar 75% gaat enkel over de sportieve sanctie. Dit is conform de
aangenomen matrix van 2011 en is in deze regeling onveranderd t.o.v. de bestaande regeling. Na de
toelichting door de Product Manager Arbitrage wordt het voorstel in stemming gebracht. Uitkomst: 23
stemmen voor, 2 tegen en 1 onthouding (in totaal 26 aanwezigen).
7.3
Huishoudelijk Reglement
Het Huishoudelijk Reglement wordt, conform het gestelde in de notitie (7.3 Aanpassingen
Huishoudelijk Reglement), aangenomen.
De heer Von Franquemont verzoekt de vergadering de Reglementscommissie het mandaat te geven
zodat zij er voor kunnen zorgen dat ook de benamingen in alle artikelen gelijk zijn. De Bondsraad gaat
hiermee akkoord.

8.

VERKIEZING VAN DE LEDEN VAN HET BONDSBESTUUR
Er zijn geen personele mutaties.

9.

VERKIEZING LEDEN VAN DE DIVERSE COMMISSIES: RC, TC, CVB EN LFC
9.1
Reglementscommissie
Tussentijds aftredend is dhr. Jan Willem Briedé. De voorzitter bedankt hem voor zijn jarenlange inzet
en overhandigt hem bloemen. Over de aanvulling van de reglementscommissie wordt op een later
moment teruggekomen.
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9.2
Tuchtcommissie
Onderstaande leden zijn aftredend en hebben zich herkiesbaar gesteld:
 dhr. Jasper van den Beld;
 dhr. Rinus den Doelder;
 dhr. Wessel Gunnewegh;
 dhr. Sietze van der Heide;
 dhr. Ton Trumpi.
Het Bondsbestuur stelt voor om bovenstaande leden, die zich herkiesbaar hebben gesteld, te
herbenoemen en draagt daarnaast dhr. Ruud Baerends voor als nieuw lid te benoemen.
9.3
Commissie van Beroep
Tussentijds aftredend is dhr. Bertus Verdonk.
Aftredend en herkiesbaar is dhr. Chris Koerten.
Het Bondsbestuur stelt voor om dhr. Chris Koerten, die zich herkiesbaar heeft gesteld, te
herbenoemen en draagt daarnaast dhr. Bastiaan ter Weel voor als nieuw lid te benoemen.
Aldus wordt besloten.
9.4
Landelijke Financiële Commissie
Als gevolg van de invoering van de bestuurlijke versterking en de gewijzigde statuten, gecompareerd
eind 2012, zijn een aantal leden van de leden van de Landelijke Financiële Commissie in 2012 niet
herkozen. Aan de Bondsraad wordt in lijn met de statuten het volgende voorstel gedaan (waarmee
tegelijkertijd het rooster van aftreden en de zittingsduur in de vernieuwde structuur wordt verankerd):
Aftredend en niet herkiesbaar is dhr. Pieter van der Brink.
Onderstaande leden zijn aftredend en hebben zich herkiesbaar gesteld:
 dhr. Charles Draak (eerste benoemingsdatum juni 2006 – aftredend en niet herkiesbaar in
2015);
 dhr. Jacco Thijen (eerste benoemingsdatum juni 2009 – aftredend en niet herkiesbaar in
2018);
 dhr. Jeffrey Hinnen (eerste benoemingsdatum juni 2010 – aftredend en niet herkiesbaar in
2019).
Het Bondsbestuur stelt voor om bovenstaande leden, die zich herkiesbaar hebben gesteld, te
herbenoemen.
De Bondsraad verzoekt bij de verkiezingen in het algemeen om meer kenbaarheid en herkenbaarheid
door meer achtergrond informatie te verschaffen. Wanneer er sprake is van een benoeming zouden zij
graag middels een CV worden geïnformeerd. Het Bondsbestuur stemt hiermee in.
Tevens wordt afgesproken dat op de website een ‘Smoelenboek’ van leden van de Bondsraad en het
personeel zal verschijnen. Bovendien moet er een overzicht worden geleverd met ‘zittingstermijnen’.
De Bondsraad stemt in met alle voordrachten.
De vergadering gaat met applaus akkoord.
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10.

EVALUATIE STRATEGISCHE CYCLUS
De commissie Evaluatie Strategische Cyclus bestaat uit de leden:
 Henny Butter (Bondsraadslid)
 Joop van Essen (Bondsraadslid)
 Adde Klaas de Boer (voorzitter district Noord)
 Erik Kraaij (Bondsraadslid)
 Edwin Mulder (Bondsraadslid)
 Jeroen Breeschoten (lid Bondsbestuur)
 Anita Derks (lid Bondsbestuur)
 Bert Filius (directeur KNKV)
Zij zullen in de Bondsraad van december 2013 met een verslag komen, waarin de uitkomsten en
aanbevelingen zijn opgenomen van het onderzoek over de samenwerking Bondsraad, Bondsbestuur,
bureau en vrijwilligers.

11.

RONDVRAAG
De heer Vos (district Zuid West) heeft in het Jaarverslag van de Reglementcommissie iets gelezen
over Sexuele Intimidatie, als ook dat de regeling zelf wordt geimplementeerd. Hij vraagt hiervoor enige
toelichting, met name over een nog aan te wijzen vertrouwenspersoon.
De voorzitter meldt dat zij inmiddels contact hebben gehad met een beoogde vertrouwenspersoon,
maar dat deze intern nog moet worden gecommuniceerd. De reglementering is overgenomen van
NOC*NSF. Vooralsnog laat het zich aanzien dat deze kwesties, evenals de dopingzaken, door ‘eigen’
commissies zullen worden behandeld, gelijk aan de wijze waarop dit bij andere grote(re) sportbonden
wordt gedaan. Kleine(re) sportbonden geven dit in handen bij ISR. Het Bondsbestuur heeft al eerder
aldus besloten, en zal de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten houden en zo nodig in overleg met
de betrokken commissies haar beleid aanpassen. De heer Troost (Tuchtcommissie) voegt daar nog
aan toe dat zij (Kamer Sexuele Intimidatie) eerder een zaak van sexuele intimidatie hebben
behandeld.
De voorzitter geeft aan dat dit voorlopig ook zo zal blijven.
De heer Dekker (district Zuid-West) vraagt of de Bondsraad op de hoogte wordt gehouden hoe het
proces gaat lopen dat de commissie Evaluatie Strategische cyclus zal volgen. De voorzitter zegt dit
toe. De heer Dekker vult aan erg nieuwsgierig te zijn naar de onderzoeksvragen.
Vooruitlopend op de evaluatie, zo geeft de heer Mintjes (district Noord) aan, was een van de
doelstellingen met bestuurlijke vernieuwing de slagvaardigheid te vergroten en dat behelst een andere
rol van de Bondsraadsleden. Hij vraagt zijn collega’s hier naar te kijken. Als het proces goed wordt
gelopen, hoeven we niet meer over de punten en de komma’s te praten. De voorzitter geeft deze
boodschap graag mee.

12.

SLUITING
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid en inzet. Hij hoopt iedereen nog te zien bij de
nog komende evenementen als de damesveldfinales, beachkorfbal, de play offs en de NKD. Tot slot
wenst hij het Nederlands team en haar begeleiding veel succes bij de World Games in Cali.
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