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1. OPENING
De voorzitter, de heer Rob Meijer, opent de vergadering en heet iedereen welkom, met een speciaal welkom
aan de Ereleden, de heren Bilstra, Crum en Von Franquemont.
De voorzitter blikt terug op de World Games die in eind juli/begin augustus in Cali (Colombia) zijn gehouden.
Hij feliciteert het Nederlands team met de behaalde gouden medaille en kijkt terug op een geweldig
sportevenement. Een evenement waaraan 4000 atleten deelnamen, afkomstig uit 130 landen, verdeeld over
32 takken van sport. Vanuit Nederland een vertegenwoordiging van 15 bonden en 85 atleten, waar de
korfbaldelegatie het grootst van was. In Colombia was er heel veel aandacht, ook in de media, voor de
Games. Helaas niet in Nederland, zelfs niet bij NOC*NSF. Voorafgaand aan de Games is dit, vanuit een
initiatief van het KNKV, samen met de andere deelnemende bonden, bij de voorzitter van NOC*NSF, de heer
Bolhuis, aangekaart voor plaatsing op de sportagenda.
Aansluitend op het punt media geeft de voorzitter aan dat tijdens het laatste Korfbal Leaguevoorzittersoverleg
de projectaanpak ‘Uitzendingen Korfbal League’ (meer content, meer zichtbaarheid, meer inkomsten) is
gepresenteerd door de heer Rob Verleg. De voorzitter stelt de vergadering Rob Verleg voor als het nieuwe
Hoofd Marketing & Communicatie. Met deze gezamenlijke aanpak zal in de Korfbal League worden gestart
met ingang van het seizoen 2013/2014.
In de Bondsraad van december 2013 worden de resultaten van de evaluaties van de samenwerking van
commissies, bondsbestuur en bondsbureau gepresenteerd.
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2. MEDEDELINGEN
De voorzitter geeft aan dat de berichten van verhindering in het verslag zullen worden opgenomen. De
ingekomen stukken (e-mail: H. Evers, G. Kozijn, R. Stolk en de mail/brief district Zuid) zullen bij het
betreffende agendapunt (4) worden behandeld.
Afwezig met kennisgeving:
Bondsraadsleden:

Districtsbestuursleden
((vice)voorzitters):

Ereleden/leden van verdienste:

Commissie van Beroep:

Financiële Commissie:
Reglementscommissie:
Tuchtcommissie:

District Noord: Ronald Munneke
District Noord-West: Lex Kaper en Ton Mol
District Zuid: Edwin Mulder
District Zuid-West: Henny Butter (afgetreden) en Ad Vos
District Noord: Adde Klaas de Boer
District Noord-West: Wout Broers
District Oost: Gerrit Wensink
District Zuid: Gert Henk Harmsen
Mevrouw W. Vervoort en de heren D. Beukema, J.W. Briedé,
P. van den Brink, B. de Die, C. van Dijk, A. Drieduite, J. Faber,
H. Gielen, T. Henst, C. de Jager, J. Jettinghoff, P. de Jeu, L. Kievit,
B. Kosmeijer, J. Kosse, W. van der Laan, A. Marteijn, A. Nijenhuis,
J. Oud, H. Praas, J. Ramondt, L. Saarloos, L. Simons,
R. v.d. Spiegel, A. Tieleman, B. in ’t Veld, F. Walvis, J. Weeda
en H. Welmers
Ruben van Arkel, Aad van Herk, Chris van Koerten, Cor Ruitenbeek,
Harmke Schut, Bastiaan ter Weel, Henk van der Woude en Jan van
Zomeren
Jeffrey Hinnen
Bert Kosmeijer
Ruud Baerends, Jasper van Beld, Benedictus Benedictus, Wim Bes,
Jan Bosma, Henk Duits, Hans Evers, Wessel Gunnewegh,
René Hogeweg, Sietze van der Heide, Piet deJeu, Leo Kievit,
Fred Troost, Ton Trumpi, Bas in ’t Veld, Chiel Verwaal, Henk de Vries
en Jan Wienesen.

3. CONCEPT VERSLAG BONDSRAAD D.D. 15 JUNI 2013
Op de presentielijst zijn, bij de opsomming van de aanwezige Ereleden/leden van verdienste, verzuimd te
vermelden de heren J.W. Briedé, P. van den Brink, R. von Franquemont, J. Hinnen en B. Kosmeijer. De
voorzitter biedt hiervoor zijn verontschuldigingen aan. Bij de opsomming van de Ereleden/leden van
verdienste moet worden geschrapt de heer C. van Dijk. Hij heeft op het allerlaatste moment een bericht van
verhindering gezonden.
De voorzitter meldt de tekstuele verbeterpunten in het verslag. In de Presentielijst staat de heer Evers met
een foutieve voornaam vermeld, dit moet zijn Hans. De heer Joop van Essen staat bij punt 10 ‘Evaluatie
strategische cyclus’ genoemd als Bondsraadslid, dit moet zijn voorzitter district Oost.
Op voorstel van de heer Soede (district Oost) zal de verslaglegging van de Bondsraden uitvoeriger worden.
Het verslag van de Bondsraad d.d. 15 juni 2013 zal bij agendapunt 7 worden uitgebreid met het benoemen
van de kern- en verbeterpunten.
De heer Van Vegten (district Noord West) merkt op de ‘Actiepuntenlijst’ te missen bij de vergaderstukken.
De voorzitter geeft aan dat dit op een omissie berust, maar zegt toe dat deze zoals gebruikelijk weer aan de
verslagen zal worden toegevoegd. De heer Van Vegten (district Noord West) merkt tevens op onder andere
de voorwaarden tot besluitvorming en de stemming bij punt 7.2 (Rompregeling arbitrage) te missen in het
verslag. Over met name de stemming heeft de heer Kozijn (district Oost) voorafgaand aan de vergadering
schriftelijk een vraag gesteld. De uitslag van de stemming was, zo deelt de voorzitter mee, 23 stemmen voor,
2 tegen en 1 onthouding (in totaal 26 aanwezigen). De voorzitter zegt toe dat het verslag ook op dit punt zal
worden aangepast.
Op verzoek van de heer Fontijn (district Noord West) zegt de voorzitter toe dat het rapport met het
resultaat van het ledenverloop aan de Bondsraadsleden zal worden toegezonden.
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De overige vragen van de heer Kozijn (district Oost) luiden:
 er is vermeld dat de veranderingen naar alle betrokkenen zijn gecommuniceerd. Wordt hier bedoeld
de mail van 18-5-13 met alle stukken voor de Bondsraad van 15-6-13 en de brief van 29-5-13,waarin
op de mogelijkheid tot het stellen van vragen wordt gewezen?
 Waarom is de brief met alle informatie over de rompregeling pas op 19 augustus 2013 verstuurd naar
alle korfbalverenigingen?
 En wanneer is de Web applicatie voor het aanmelden van verenigingswedstrijden beschikbaar?
De voorzitter meldt dat de antwoorden hierop zijn:
- Na de Bondsraad is gecommuniceerd naar een ieder dat de voorgestelde regeling is aangenomen
middels de website en terugkoppeling n.a.v. de Bondsraad.
- Daarnaast is bewust gekozen voor augustus i.v.m. vakantieperiodes in het land en dat de informatie
goed zou landen in verband met eerdere ervaringen over communiceren in de vakantieperiode (veelal
informatie kwijt, onbekend, te ver nog weg, etc.).
- Ieder district (bij monde van de voorzitters) is begin juli voorgelegd om een informatieavond te
beleggen, georganiseerd vanuit het KNKV, waar alleen district Zuid West voor aanvang van de
competitie gebruik van heeft gemaakt.
- web applicatie: de verwachting is bij aanvang zaal (onder voorbehoud), echter zijn we hier pas in juli
mee kunnen beginnen i.v.m. het besluitvormingstijdstip.
De heer Kozijn (district Oost) geeft aan dat het tijdstip van communicatie te laat is gelet op wat er vanuit de
verenigingen nog wordt verwacht. Hij geeft daarbij expliciet aan dat stukken voor de Bondsraad niet als
communicatiemiddel kunnen dienen voor verenigingen. Zij hebben dus de intentie van de rompregeling gemist
en komen dus voor het inmiddels lopende seizoen in de problemen. De voorzitter heeft begrip voor de
opmerkingen van de heer Kozijn (district Oost) en zal er voor zorgen dat de verenigingen eerder worden
geïnformeerd. Per slot van rekening zijn de verenigingen zelf verantwoordelijk voor het al dan niet lezen van
post die tijdens vakanties worden ontvangen.
De heer Von Franquemont geeft aan aanvullingen te hebben over de rompregeling waarop op 15 juni tijdens
de Bondsraad afspraken zijn gemaakt. Er waren nogal wat zaken die naderhand uitgewerkt behoefden te
worden. Dit heeft even wat tijd gekost, waardoor het niet mogelijk was om op 15 juni 2013 (of kort daarna) dit
al te communiceren. Het was – zo benadrukt hij – een nogal complex verhaal. De voorzitter dankt hem voor
de aanvulling. De boodschap is volgens hem helder. Communicatie moet echter zo snel als mogelijk
geschieden, ook al is het maar een mededeling dat de stukken nog niet gereed zijn.
Het verslag wordt verder goedgekeurd.

4. CONCEPT STRATEGISCH BELEIDSPLAN KNKV 2014-2017 EN CONTOUREN
JAARPLAN KNKV 2014
A. VERVOLG STRATEGISCH CYCLUS 2013
B. STRATEGISCH PLAN 2014-2017
C. BIJLAGE STRATEGISCH PLAN
D. CONTOUREN JAARPLAN 2014
De voorzitter leidt dit agendapunt in en stelt voor de agenda te volgen. Bij punt D wordt ook het, op 16
september 2013 (PowerPoint Bondsraad 21 september 2013 agendapunt 4) toegestuurde document,
behandeld.

A. VERVOLG STRATEGISCH CYCLUS 2013
De voorzitter meldt de reactie van het district Zuid op pagina 5 met name het punt Groei. Hij stelt dat zoals in
het antwoord (brief 2013/181/BF-am) is verwoord er ten aanzien van de groeidoelstelling we hebben gezien
dat de negatieve ledentalontwikkelingen van de afgelopen jaren bij het KNKV, maar ook andere sporten, er
voor is gekozen om voor de korte termijn de dalende trend zo snel mogelijk te willen keren en weer te groeien
naar minimaal 100.000 leden. Dit zal van ons allemaal een grote inspanning vergen voor de komende jaren.
Dit laat onverlet dat de doelstelling van 150.000 leden in 2020 blijft staan.
Het Olympisch vuur is gedoofd, maar uitsluitend de Olympische spelen in 2028. Alle andere doelstellingen
blijven gehandhaafd.
Hierop volgt een discussie waarin een aantal zaken naar voren worden gebracht:
 Werkplannen maken/bijstellen en positief aan de slag;
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Stoppen met negatieve beeldvorming;
Analyses maken en bestuderen en hierop beleid (effectief) maken;
‘Groei’ zit in de basis, niet aan de top;
‘Groei’ is meer generiek dan specifiek;
‘Groei’ vindt plaats op(bij) het veld(korfbal);
Verenigingen centraal zetten/ondersteunen;

In het kader van de strategische cyclus wordt opgemerkt dat:
 De rol/taak/verantwoordelijkheid van de Bondsraadsleden niet voor iedereen duidelijk is;
 Er geen informatie beschikbaar is over hoe we er (in het algemeen) voor staan;
 Ervaren wordt dat de Bondsraadsleden niet worden gevoed in hun functie;
 Wat zou de aanleiding voor de koerswijziging in 2014 zijn?
De voorzitter geeft aan dat om bovengenoemde opmerkingen de evaluatie van de strategische cyclus naar
voren is gehaald. Wellicht dat een ‘Nieuwsbrief,’ die bij voorbeeld 4x per jaar zou kunnen verschijnen al een
begin zou kunnen zijn. Momenteel zijn er twee commissies met de evaluatie aan de slag. De rapportages van
deze commissies zullen in de Bondsraad van december 2013 worden behandeld.
Op de opmerking, over het ontbreken van de verslagen van de Bondsbestuursvergaderingen op de website,
wordt toegezegd dat dit op korte termijn zal worden uitgevoerd.

B. STRATEGISCH PLAN 2014-2017
Ook deze notitie wordt door de voorzitter per bladzijde doorgenomen. Op bladzijde 1 zijn de vijf
maatschappelijke ontwikkelingen genoemd, waarin met name de onderwerpen ‘Participatie’ en ‘Veiligheid’ aan
de orde komen. ‘Veiligheid’ wordt gesubsidieerd door VWS (project Veilig Sportklimaat), waarvan de
Masterclass Sportief besturen (waaraan de districtsbesturen en Bondsbestuur hebben en/of zullen
deelnemen) een onderdeel is. Daarnaast onderwerpen als ‘Technisch vooruitgang’ en het ‘Mediabeleid’. Onze
markt is te klein, we zijn niet aantrekkelijk genoeg, onze reikwijdte is beperkt. Daar zullen we met elkaar wat
aan moeten doen om onze Olympische ambitie te halen zullen we aandacht moeten besteden aan een veel
grotere markt. Bij voorbeeld het betrekken van wijken en dorpen. De voorzitter verwijst naar het project bij
Sperwers, het programma ‘Bewegen naar werk’. Een nieuwe pilot die de kracht van twee sectoren koppelt.
Met dit speciale beweegprogramma zullen sportverenigingen een belangrijke rol spelen om werkzoekenden
letterlijk en figuurlijk weer in beweging te krijgen. Uiteindelijk moet dit ertoe leiden dat werkzoekende
Rotterdammers eerder een baan vinden en zo uit de bijstand raken. Dit kan wellicht ook een pilot zijn voor
andere verenigingen in ons land.
Bij de opsomming van de resultaatsgebieden op bladzijde 4, wordt bij punt 2.5. de Ereklasse gemist, zeker
wanneer, zoals wordt gesteld, zaal- en veldkorfbal als gelijken worden beschouwd. Dit punt wordt tevens
gerelateerd aan het bij punt 3.1 genoemde ‘Uitstraling en herkenbaarheid’ Accommodaties. Bij het laatste punt
wordt gedoeld op ‘Beachkorfbal’ en ‘veldafmetingen’. Over het punt ‘veldafmetingen’ merkt de voorzitter op dat
hiernaar gedegen onderzoek zal moeten worden gedaan. Gekeken moet onder andere worden naar de
mogelijkheden om de grond die overblijft, wanneer er wordt overgegaan naar kleinere afmetingen of
‘Beachkorfbal’ of andere korfbalvormen, dit hiervoor een uitkomst zou kunnen zijn. De voorzitter spreekt zijn
zorgen uit over de uitbreidingsplannen van andere bonden, waarvan mogelijk korfbalverenigingen de dupe
zouden kunnen worden. Of er dus daadwerkelijk grond ‘over’ gehouden wordt bij kleinere veldafmetingen, is
volgens de voorzitter zeer de vraag. Tevens verwijst de voorzitter naar de komende bezuinigingen, die zoals
verwacht, waarschijnlijk zullen worden genomen in accommodaties, met name bij verenigingen die dubbel
gebruik maken van hun accommodaties (veld en zaal). Wellicht worden zij tot een keuze gedwongen. Er zal
gekeken moeten worden naar maatschappelijk verantwoorde oplossingen. De voorzitter verwijst naar het
gestelde bij punt 1.3.b. (bladzijde 6) ‘Positie veldkorfbal: ‘Het eventueel aanpassen van de afmetingen is een
ingrijpende maatregel, die zorgvuldig moet worden voorbereid’, waarmee duidelijk aandacht aan dit onderwerp
wordt gegeven. De voorzitter zegt toe dat het bestuur met een zorgvuldige afweging komt, waarbij
meegenomen zal worden, de onderzoeken die hierover al zijn uitgevoerd en de meningen hierover uit het
‘rondje Nederland’.
Op pagina 4 wordt bij punt 4 bij de Hoofddoelstellingen voor de komende jaren wordt gesteld dat er naar een
hoge mate van tevredenheid over de dienstverlening wordt gestreefd. Op de vraag, hoe dit wordt gemeten en
hoe die nu is en hoe in de toekomt, stelt de directeur voor een ledentevredenheidsonderzoek te doen. Op de
vraag waarom dit niet bij de ‘resultaatsgebieden’ staat genoemd, zegt de voorzitter toe dit onderwerp in het
bestuur aan de orde te zullen brengen.
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Naar aanleiding van het gestelde bij punt 1.3.b. ‘Positie veldkorfbal’ (bladzijde 6) wordt gevraagd of er al
invulling hieraan is gegeven. Met andere woorden zijn er al plannen en wat is hierover nu al te vertellen. De
voorzitter antwoordt dat meerdere malen nadrukkelijk is aangegeven dat internationaal korfbal op de eerste
plaats staat. Veld- en zaalkorfbal zijn gelijkwaardig, waarvan ook het bestuur zich er van bewust is dat
veldkorfbal het bestaansrecht van de clubs vormt en zaalkorfbal internationaal als topsport wordt gezien. Ook
het bestuur probeert evenwicht aan te brengen in veld en zaal, waarbij de voorzitter aangeeft dat in overleg
met de districtsvoorzitters zou kunnen worden gekeken naar de periode tussen veld en zaal om daarin andere
competitievormen (toernooien) te organiseren. Wellicht moet de discussie ook eens worden gevoerd over het
of beoefenen van veldkorfbal of van zaalkorfbal, zodat beiden naast elkaar en in overlap kunnen worden
beoefend. Dit ook gelet op de bezetting van de accommodaties, die bij onze verenigingen tijdens de
zaalcompetitie, voor een groot deel niet worden gebruikt.
Op de vraag: ‘Hoe gebruik te kunnen maken van een combilidmaatschap met andere bonden’ antwoordt de
voorzitter dat dit onderwerp in de vaststelling van het strategisch plan 2014 wordt meegenomen.
Namens de Reglementscommissie vraagt de heer Von Franquemont zich af wat er wordt verstaan bij
‘eigentijdse eisen’ zoals gesteld bij punt 1.4.c. (Maatschappelijke verantwoordelijkheid en een veilig
sportklimaat) ‘Vereenvoudiging en wijziging van reglementen en spelregels, inclusief een heldere
communicatie en adequate handhaving (o.a. herziening tuchtrecht), zodat voldaan wordt aan eigentijdse
eisen’. De voorzitter antwoordt dat dit een van de onderwerpen zal zijn die tijdens het jaarlijkse overleg (16
oktober a.s.) tussen Bondsbestuur en onafhankelijke commissies (tuchtcommissie, commissie van beroep en
reglementscommissie) aan de orde zal komen. Tijdens dit overleg zal ook worden gesproken over het al dan
niet kunnen gebruiken van beelden (bij voorbeeld opgenomen bij Korfbal Leaguewedstrijden) bij het
behandelen van zaken door tuchtcommissie en commissie van beroep.
Bij punt 4.2.b. (Communicatie) wordt aangegeven dat hierbij ook de Bondsraadsleden moeten worden
genoemd. Zij zouden tussentijds (voortgang)rapportages moeten ontvangen. De voorzitter zegt toe dat dit
overgenomen zal worden. Tevens wordt aangegeven dat veel tijd, energie en geld is gestoken in het proces
van bestuurlijke vernieuwing. Wanneer bij een evaluatie blijkt dat sommige dingen niet werken, wordt
voorgesteld toch niet in de structurele kant te wijzigen, maar meer te kijken naar de cultuurkant. De cultuur
zou moeten zijn, dat we zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Met andere woorden afspraak is
afspraak. Bewaakt zal moeten worden of hieraan wordt gehouden. De voorzitter raadt de leden van de
commissie Evaluatie Strategische cyclus aan dit gegeven in de evaluatie mee te nemen.

C. BIJLAGE STRATEGISCH PLAN
De inhoud van de bijlage bevat een samenvatting van het ‘rondje Nederland’. De ‘cursief’ gedrukte tekst is
opgenomen in het Beleidsplan, het ‘normaal’ gedrukte betekent meegenomen voor de lange termijn.

D. CONTOUREN JAARPLAN 2014
Op de opmerking dat beleid wordt in gezet op kansrijke verenigingen, maar wat doen we met minder kansrijke
verenigingen zegt de voorzitter dat de inzet op kansrijke gebieden gebeurt om succes daarvan te delen met
minder kansrijke verenigingen. Prioriteiten stellen, betekent niet dat basisvoorzieningen zullen stoppen.
Basisvoorzieningen blijven en we zullen kleine verenigingen blijven ondersteunen. Er zal ook een accent
liggen op dameskorfbal, aldus de voorzitter.
De voorzitter geeft verder aan dat de focusclubs wel ledenwinst hebben behaald (zo’n 2 tot 2,5%), minder
dan gehoopt (5%), waarvan bovendien niet zeker is dat dit door het focusbeleid is behaald. Grote
verenigingen groeien doorgaans meer dan kleinere verenigingen. De informatie hierover moet worden
gedeeld met de Bondsraadleden.
Er bestaat wel inzicht in hoe de regio’s functioneren, maar niet in welke regio’s zwak zijn. De voorzitter geeft
aan dit recentelijk te hebben besproken met de districtsvoorzitters. Hij ziet hierin een pro actieve taak voor de
districten met hun vrijwilligers, waarin zij mogelijk dienen te worden aangestuurd vanuit het Bondsbestuur. De
vrijwilligers uit de districten weten waar de zwakke gebieden liggen binnen hun district, wellicht beter dan in
Zeist.
De voorzitter verwijst naar bladzijde 3 van het Strategisch plan 2014-2017 (agendapunt 4B): De
samenwerking wordt uitgevoerd via een individuele benadering, waarbij de professionals in de districten de
afzonderlijk club plm. een dagdeel per week ondersteunen. De voorzitter benadrukt dat dit geen vast gegeven
is. De clubs moeten het zelf doen. Als er een subsidie is van sportimpuls, dan is er een bedrag hiervoor
opgenomen voor ondersteuning. Het bestuur vindt dat hiervoor externen moeten worden benaderd en dat dit
niet vanuit onze beroepsorganisatie moet gebeuren.
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De voorzitter geeft een uitvoerige toelichting aan de hand van de PowerPointpresentatie waarin de door het
Bondsbestuur opgestelde prioriteitenlijst wordt weergegeven. De prioriteitenlijst is samengesteld op basis van
de hoofddoelstellingen zoals de in het strategisch plan ‘Korfbal naar een Olympisch niveau 2014-2017 zijn
opgenomen, de input van de KNKV-professionals en de opbrengsten van het rondje Nederland.
De inhoud van de vier dia’s is:
Dia 1
Groei/Participatie:
 Focusclubs. Sportaanbod gericht op
meerdere doelgroepen.
 Divers aanbod lidmaatschappen.
Dia 3
Uitstraling:
 Landelijke communicatie.

Dia 2
Topsport:
 Blijvend onvoorspelbaar WK.
 RTC’s.
Dia 4
Dienstverlening:
 Districts- en verenigingsondersteuning.

Naast de opmerkingen en vragen die al over dit onderwerp zijn gesteld, worden op dia 1 nog de volgende
opmerkingen/aanvullingen gemaakt/gegeven:
 De vertaling wordt gemist naar de verenigingen;
 De lasten voor verenigingen niet moeten stijgen;
 Voor met name district Noord West geldt dat ‘groei’ het allerbelangrijkste is;
 Veldkorfbal nog belangrijker gemaakt moet worden (ook refererend aan de eerder hierover gemaakte
opmerkingen als competitieplanning e.d.);
 Beter positioneren van professionals als de VKC’er, SC’er en planner.
 Meer doen met minder middelen, met als voorbeeld de districtsnieuwsbrief;
 Ouders binden aan de verenigingen en hen faciliteiten bieden.
De heer Dekker (district Zuid West) houdt een uitvoerig pleidooi over de wijze waarop er sinds enige tijd en
nu tijdens deze Bondsraad met elkaar wordt gesproken over het behalen van de doelstellingen. Hij heeft min
of meer het idee dat er naar elkaar wordt gekeken en mist het gezamenlijke ‘vuur’ om met elkaar de dingen te
gaan doen. Hoe komen we tot ‘groei’ in ledenaantallen? Hij stelt hierbij voor creatiever te zijn in het zoeken
naar oplossingen van het innen van contributiegelden tot het besluit wat te doen met deze gelden.
De voorzitter zegt dat het aan enthousiasme niet ontbreekt. Hij geeft aan dat voor ‘groei/participatie’ gekozen
is omdat er dan meer mogelijkheden ontstaan om je als sportbond nog beter te manifesteren en het voor het
gezicht van onze organisatie van belang is. Daarnaast benadrukt de voorzitter dat het Bondsbestuur nog de
ambitie heeft en steeds gedreven is de beoogde doelstellingen te realiseren.
De voorzitter ontvangt vanuit de vergadering toestemming om de twee punten, zoals deze in dia 1 zijn
genoemd en met de opmerkingen die hierover zijn gemaakt, in het jaarplan op te nemen.
Met betrekking tot het gestelde op dia 2 geeft de voorzitter aan dat wij vanuit NOC*NSF worden
aangemoedigd onze Olympische ambities te blijven benoemen. Ook omdat wij als enige podiumsport nietOlympisch zijn. Top 6 en Olympisch is een aangelegenheid van de internationale federatie, dus van de IKF.
Wij als grootste bond wij wel leading zijn zoals met hen afgesproken.
De voorzitter deelt mee dat er van 25 tot en met 29 oktober a.s. een IKF congres in Lissabon wordt gehouden,
dat breed zal zijn en waar Olympische ambitie een van de onderwerpen zal zijn.
Op de vraag naar de huidige stand van zaken van de RTC’s geeft de heer Rodenburg (Technisch
directeur) een toelichting.
Regionale talentontwikkeling is de nationale term voor de talentontwikkelingslaag die onder de nationale
talententeams zit. Het KNKV kent van oudsher de Districtsteams en heeft daar recent een laag onder aan
toegevoegd. Die worden de nu de korfbal RTC’s genoemd. Er wordt toegewerkt naar het hanteren van
uitsluitend de term RTC voor alle teams onder de nationale teams. Dat worden A- en B-locaties. Er zijn
inmiddels vijf korfbal RTC’s in Dordrecht, Utrecht, Zaanstreek, Rotterdam en Goes. Anderen zijn in
ontwikkeling. Uiteindelijk is de doelstelling talentontwikkeling aan te bieden op twaalf locaties. Financieel
gezien wordt talentontwikkeling volledig vanuit de eigen middelen betaald. Dit jaar is daarom voor het eerst
een eigen bijdrage van de talenten ingevoerd, conform de situatie bij andere bonden. Daarnaast wordt door
samenwerking met Olympische netwerken, grote gemeentes en grote onderwijsinstellingen geprobeerd de
kwaliteit verder te verhogen.
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Op de vraag of wij niet te goed worden in relatie tot de doelstelling ‘Onvoorspelbaar WK’, reageert de heer
Rodenburg (Technisch directeur) dat het KNKV zal proberen het goede voorbeeld van topsport te geven
aan de andere landen. Onze plicht als gidsland is dat we al onze kennis delen en de activiteiten van onze
nationale selecties zo veel mogelijk afstemmen op internationale ontwikkeling. Op dit moment geeft het KNKV
een internationale coachcursus met Ben Crum als hoofddocent. Het verhogen van de kennis van de
internationale coaches is erg belangrijk.
De heer Stolk (district Oost) refereert aan zijn mail waarin hij heeft aangegeven dat hij vindt dat de
prioritering of zelfs maar een indicatie daarvan ontbreekt in de notitie waarin de vier pijlers met 24 doelen en
maar liefst 83 subdoelstellingen wordt beschreven. Hij ziet graag dat er keuzes gemaakt worden en niet dat er
teveel doelen worden gesteld, waarvan nu al kan worden vastgesteld dat zij niet of niet helemaal kunnen
worden nagekomen. Daarnaast geeft hij aan dat de Bondsraadsleden niet mee hebben kunnen beslissen in
de prioritering. Hij heeft in de aanloop van deze Bondsraad de visie van het Bondsbestuur gemist, waardoor
nu naar zijn idee alleen overblijft of de Bondsraadsleden voor of tegen zijn.
De voorzitter stelt dat er vooral veel energie gestoken zal worden in de prioriteiten. De basisvoorzieningen
zullen worden blijven gedaan. De zes kopjes, zoals deze in de presentatie worden genoemd, zullen worden
vertaald/uitgewerkt in het Jaarplan 2014 met de daarbij behorende begroting. Er zullen inderdaad ook dingen
niet meer kunnen rekening houdend met de begroting en de afspraak om de verenigingen niet zwaarder te
belasten. Beide stukken zullen voor de Bondsraad van december 2013 worden geagendeerd. In de
Bondsraad van september 2014 zullen de resultaten worden gemeten.
Zoals eerder door de voorzitter is aangegeven is de input ontvangen, conform de strategische cyclus, vanuit
de districtsbesturen en commissies e.d. en vervolgens uit het rondje Nederland. Het Bondsbestuur heeft
hieruit een keuze gemaakt en deze aan u voorgelegd. Van de keuzes die vorig jaar zijn gemaakt daarvan zijn
de resultaten nog niet bekend. Bij een volgende strategische cyclus, waarbij voortgeborduurd wordt op het
beleid dat in december 2013 zal worden vastgesteld, hoopt de voorzitter dat in december 2014 de resultaten
bekend zijn van de keuzes die in 2013 zijn gemaakt.
De voorzitter vervolgt zijn toelichting op de presentatie. Op de inhoud van dia 3 ‘Uitstraling’ – landelijke
communicatie – geeft hij ondermeer aan de gewenste doorontwikkeling van de website, communicatie met de
buitenwacht met als voorbeeld richting de Bondsraadsleden e.d., inzet van mediamix, het bereiken van een
groter publiek. Een betere landelijke uitstraling, waarbij hij verwijst naar de Taskforce, waarmee in Korfbal
League zal worden gestart. Uiteraard wordt sponsoring meegenomen in de uitstraling. Evenementen als bij
voorbeeld de Nationale Korfbaldag en de zaalfinale zijn basisvoorzieningen en zullen dus gewoon worden
georganiseerd.
De heer Soede (district Oost) mist bij zowel de ‘Uitstraling’ als de ‘Dienstverlening’ een marketingstrategie.
Hij pleit voor een juiste strategie die door het KNKV moet worden bepaald, rekening houdend met de
verenigingen, zodat ook zij met dezelfde strategie aan de slag kunnen.
Op de vraag naar een Marketingtoolkit wordt afgesproken dat hieraan aandacht zal worden besteed.
De voorzitter benadrukt bij dia 4 ‘Dienstverlening’ dat bij ‘Districts- en verenigingsondersteuning’ een
samenwerking moet worden gestimuleerd met andere korfbal- en sportverenigingen, BSO (buitenschoolse
opvang), NSO (naschoolse opvang), kinderopvang, onderwijsinstellingen en bij voorbeeld het project dat nu bij
Sperwers is gestart. Hij doet een beroep op de vrijwilligers om onze sport veel meer te promoten. Goed
contact vanuit Zeist met districtsbesturen en verenigingen. De rol van de districtsbesturen zou groter, pro
actiever moeten zijn. Uit de vragen en opmerkingen die op het punt ‘Dienstverlening’ worden gemaakt kan
worden opgemaakt dat dit punt niet los staat van onderwerpen als ‘Groei’, ‘Participatie’ en ‘Competitie’.
Op de vraag van de heer Mintjes (district Noord) om in te spelen op de wellicht ontstane behoefte van de
‘Dameskorfbal’ (gelet op de groei van damesvoetbal) en het door ontwikkelen van de competitie antwoordt de
voorzitter dat hiernaar onderzoek zal worden gedaan.
Ook de vraag van de heer Fontijn (district Noord West) met betrekking tot de herinrichting van de
zaalcompetitie antwoordt de voorzitter dat dit punt zal worden meegenomen.
De voorzitter zegt toe dat het punt ‘samenwerking tussen KNKV gremia’ – zoals door de heer Bakker
(district Noord) wordt voorgesteld – aan de ‘Dienstverlening’ wordt toegevoegd.
De voorzitter dankt de aanwezigen voor de input en de goede discussie. Hij hoopt volgend jaar de resultaten
te kunnen delen. De heer Beunder voegt toe dat hij het maken van de begroting als taak en uitdaging ziet,
maar enthousiast zal oppakken, waarbij hij voorspelt dat dit niet altijd zonder pijn zal zijn, maar wel een met
echte keuzes.
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5. RONDVRAAG
De heer Stolk (district Oost) geeft aan dat hij de zaalopstelling als onprettig heeft ervaren. Hij mist vooral
een tafel om zo de mogelijkheid te hebben om te schrijven. Hij pleit voor de ‘oude’ opstelling. De voorzitter
zegt toe dat de zaalopstelling in de volgende Bondsraad weer zal zijn zoals voorheen gewend.
De heer Van Heeringen (district Noord West) heeft een aantal vragen over de rompregeling. De voorzitter
stelt voor dat hij deze mailt aan het bureau, waarna deze zullen worden beantwoord.

6. SLUITING
Alvorens de voorzitter de vergadering sluit, meldt hij dat de heer Souverein voor het laatst bij een Bondsraad
aanwezig zal zijn. De heer Souverein legt bij de eerstvolgende Jaarvergadering (27 september a.s.) de
voorzittershamer (sinds 1984) van de NKTV neer. De voorzitter bedankt hem voor zijn enorme inzet en heet
zijn opvolgster hartelijk op onze vergaderingen.
Hij bedankt iedereen voor zijn of haar inbreng en wenst allen wel thuis.
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