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Zaterdag 15 september 2012

OPENING

De voorzitter, de heer Rob Meijer opent de vergadering en heet iedereen welkom.
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MEDEDELINGEN

Afwezig met kennisgeving:
Bondsraadsleden:
Districtsbestuursleden (vz):
Ereleden / leden van verdienste:

Financiële commissie:
Reglementscommissie
Tuchtcommissie:

Commissie van Beroep:
Gasten en genodigden:

Jeroen Breeschoten en Ton Mol (NW) – Abele Kuipers (Oost);
Gert-Henk Harmsen;
dhr. D. Beukema, dhr. M. Bilstra, dhr. B. de Die, dhr. C. van Dijk, dhr. J. Faber,
dhr. J.C. Groote, dhr. T. Henst, dhr. H. Kraaijeveld, dhr. W. van der Laan,
dhr. T. van der Linde, dhr. A.A. Marteijn, dhr. A.P. Nijenhuis, dhr. J. Oud,
dhr. R.A. van der Spiegel, mw. M.A. Tims, mw. W. Vervoort-van Asseldonk,
dhr. F. Walvis, dhr. J.F. Weeda en mw. W van der Wouw;
Jeffrey Hinnen en Jacco Thijen;
Jan Willem Briedé;
Fred Troost, Willem Bakermans, Jan Bosma, Rinus de Doelder, Henk Duits,
Hans Evers, Wessel Gunnewegh, René Hogeweg, Sietze van der Heide, Piet de Jeu,
Ton Tieleman, Ton Trumpi, Bas in ’t Veld, Chiel Verwaal, Henk de Vries en
Jan Wienessen;
Ruben van Arkel, Aad van Herk, Chris Koerten, Cor Ruitenbeek, Harmke Schut,
Bertus Verdonk, Henk van der Woude en Jan van Zomeren;
KBKB: Jan van den Berghe en NKTV: Jan Souverein.

Personele mededelingen KNKV Bondsbureau:
Vacature Directeur
De voorzitter had de Bondsraad op 23 juni jl. geïnformeerd over de sollicitatieprocedure van een nieuwe directeur met de
intentie om medio juli tot een benoeming te willen geraken. Door onvoorziene omstandigheden heeft dit proces vertraging
opgelopen. Desondanks is de selectiecommissie tot een zeer geschikte kandidaat gekomen, waarmee zij nu in de
eindfase verkeert en zij hoopt op zeer korte termijn mededelingen hierover te kunnen doen.

Invulling functie Hoofd Marketing & Communicatie
De persoon die als Hoofd Marketing & Communicatie was aangesteld per medio augustus, heeft kort daarvoor het
Bondsbestuur bericht, dat hij (en zijn partner) een andere uitdaging heeft aanvaard in Afrika en naar dit land zal emigreren.
Besloten is om in ieder geval tot aan de komst van een nieuwe directeur nog niet (op interim basis) in de vacature te
voorzien, omdat de directeur daar ook een stem in behoort te hebben. Tweewekelijks en waar nodig tussentijds, zal er
overleg plaatsvinden tussen de voorzitter, waarnemend directeur en de afdeling Marketing & Communicatie om alles goed
te stroomlijnen.

Vacature Productmanager Opleidingen & Educatie
De voorzitter bericht de Bondsraad, dat de vacature voor Productmanager Opleidingen & Educatie inmiddels vervuld is
door Tineke Bosch Oostindie. Op 19 november a.s. zal zij bij het KNKV in dienst treden.

Doelstelling Bondsraad:
In deze Bondsraad staat de oordeelsvorming van het Concept Strategisch Beleidsplan ‘Korfbal naar Olympisch niveau’
door de Bondsraad centraal en de voorzitter nodigt de Bondsraad dan ook uit om een discussie te voeren over dit plan en
uiteraard over de realisatie van ledengroei. Op 27 september a.s. wijdt het Bondsbestuur en het Bondsbureau een dag
aan dit onderwerp. De verkregen input van vandaag zal daar ook besproken worden om vervolgens met elkaar de
discussie aan te gaan. De resultaten van deze dag worden gecommuniceerd naar de verenigingen. In het kader van Groei
staan de verenigingen centraal, omdat zij uiteindelijk de gewenste groei moeten gaan realiseren.
NOC*NSF Publieksmanifestatie / Papendal Sportparade:
Voor NOC*NSF is 2012 een bijzonder jaar. Naast de Olympische en Paralympische Spelen in Londen, is het ook het jaar
waarin NOC*NSF het 100 jarig jubileum viert. Daarom organiseren zij op 3 november a.s. een grote publieksmanifestatie
met als thema 'Sport. Van voorrecht naar recht'. En bestaat naast een politiek inhoudelijke conventie uit een festival waar
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cultuur, entertainment en sport aan bod komen. Kernboodschap is 'Iedereen moet kunnen sporten'. NOC*NSF verwacht
in totaal tussen de 5.000 en 10.000 mensen op Papendal te ontvangen.
Een van de onderdelen is participatie en dus zelf aan het sporten te gaan. NOC*NSF wil graag het grote publiek op
diverse manieren kennis laten maken met 100 verschillende sporten en disciplines. Het KNKV zal daar uiteraard ook
vertegenwoordigd zijn met onder andere een KNKV stand. Er zullen diverse clinics / demonstraties gegeven worden en
naast deelname aan een rondetafelgesprek met als onderwerp ‘van elitesport naar volkssport’, zal er ook een workshop
verzorgd worden met als thema: ‘Korfbal als sport van de toekomst’.
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CONCEPT VERSLAG ALGEMENE VERGADERING KNKV OP 23 JUNI 2012

De voorzitter stelt het concept verslag van de Bondsraad aan de orde ter vaststelling.
Pagina 6 inzake Seksuele Intimidatie: Ad Vos informeert naar de status. De voorzitter informeert de Bondsraad, dat het
reglement in werking zal treden per 1 januari 2013. De voorbereidingen zijn in volle gang, waaronder ook het aanstellen
van een vertrouwenscontactpersoon. Zowel de Bondsraad als de verenigingen zullen goed en tijdig geïnformeerd worden.
Pagina 9 inzake het bestuursbeleid: Dick Mintjes vraagt naar de ontwikkeling van het uitvoeringsplan als onderdeel van
het strategisch beleidsplan. De voorzitter meldt, dat het uitvoeringsplan binnen de Strategische Cyclus normaliter in
december aan de orde komt. Het Bondsbestuur heeft de planning naar voren geschoven en heeft de intentie om
binnenkort te starten met een aantal pilots gericht op de realisatie van Groei.
Eén van de pilots betreft het ‘focus-programma’: het creëren van een intensieve samenwerking met 20 tot 40 verenigingen
per jaar, gericht op het bereiken van kwalitatieve en kwantitatieve (leden)groei. Tot en met 2016 zal op basis van dit
uitgangspunt met 80 tot 160 verenigingen een intensieve samenwerking worden aangegaan met als doelstelling 30.000
extra leden werven in de periode 2012-2016.
e

Pagina 9 / 8 alinea inzake ‘klachten’ verzoekt Hans Luijk een toevoeging op te laten nemen in de notulen van 23 juni jl.
Het betreft twee onderwerpen, waaronder: de late aanwijzing van scheidsrechters en de te late zaalindeling van de
damescompetitie. Daarbij doet Hans het verzoek om erop toe te zien deze zaken tijdig in te regelen. De voorzitter geeft
aan, dat dit reeds besproken is met het Bondsbureau om herhaling te voorkomen. De voorzitter informeert Hans, dat ten
aanzien van de selectieprocedure dames er op 13 augustus jl. een vergadering heeft plaatsgevonden met District Zuid en
dat er a.s. woensdag een vergadering plaatsvindt inzake de onbekendheid van het proces van de Strategische Cyclus bij
sommige verenigingen.
De voorzitter informeert de Bondsraad over de status van een aantal gedane toezeggingen aan de Bondsraad:
- Naar aanleiding van de toezegging tijdens de uitreiking van de Wilson Erebeker aan de dames Cuperus en Keuning van
KV De Granaet, zijn de verenigingen opnieuw geattendeerd op het Handboek Jongerenparticipatie 2009.
- Onderzoek naar motieven van opzeggen van leden:
In de Bondsbestuursvergadering d.d. 10 september jl. zijn de resultaten van het onderzoek gepresenteerd. De eerste
conclusies zijn zichtbaar. Omdat het Bondsbestuur het te onvoldragen vond, heeft zij het Bondsbureau verzocht een
verdieping te realiseren. Het Bondsbestuur zal de resultaten presenteren op een nader te bepalen tijdstip.
Arjen van Ree vraagt aandacht voor het gegeven, dat enkele korfballeden, die van korfbalvereniging gewisseld waren,
ook een enquête hadden ontvangen met het verzoek hun motivatie kenbaar te maken van opzegging van lidmaatschap.
De voorzitter zegt toe het Bondsbureau te informeren om herhaling te voorkomen.
- Voorstellen tot wijziging van het Reglement van Wedstrijden worden aan de Bondsraad voorgelegd tijdens de Bondsraad
in december 2012.
- Het informele diner met de voorzitter en de voorzitters van de Districtsbesturen heeft plaatsgevonden in augustus jl.
Lex Kaper refereert aan de zorg die is uitgesproken in de vorige vergadering inzake de rol van het Districtsbestuur (met
name het vormgeven van het District en de invulling van de Districtswerkgroepen) en doet het voorstel om de vergadering
een formeel karakter te geven, waarbij dit soort momenten regelmatig plaatsvinden, gezien één van de taken van een
voorzitter is, contact te onderhouden met de voorzitter van een District.
De voorzitter vult aan, dat de intentie is om een aantal keer per jaar samen te komen met de voorzitters van Districten om
de lopende zaken binnen de Districten te bespreken. De voorzitter zal navraag doen bij de voorzitters van de
Districtsbesturen hoe zij de bijeenkomst ervaren hebben en zal met hen en binnen het Bondsbestuur bespreken of het
karakter van de vergadering gewijzigd dient te worden (wellicht reglementair opnemen). In januari zal een volgend overleg
plaatsvinden.
Het verslag van 23 juni 2012 is met verwerking van deze opmerkingen definitief en vastgesteld.
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VERKIEZING BONDSBESTUURSLEDEN KNKV

De voorzitter verwijst naar de bijlage ‘voordracht tot benoeming van KNKV Bondsbestuursleden’ opgesteld door de
selectiecommissie. In de voordracht zijn onder meer de bespreekpunten opgenomen, die de commissie met de kandidaat
Bondsbestuursleden: Jeroen Breeschoten (portefeuille Arbitrage / Competitie / Reglementen) en Jeroen Weijermars
(portefeuille Marketing en Communicatie) heeft besproken. Op basis van deze gesprekken brengt zij een positief advies uit
aan de leden van de Bondsraad.
De voorzitter brengt de voordracht in stemming aan de Bondsraad. Deze bekrachtigt de benoeming van de kandidaat
Bondsbestuursleden door het geven van een applaus.
De voorzitter informeert de Bondsraad, dat Jeroen Weijermars zijn werkzaamheden als voorzitter van KV Sporting Trigon
neer zal leggen en dat de heer Hans Oudshoorn voor de zomer bereid is gevonden het voorzitterschap voor KV
Top/Wereldtickets.nl van de voorzitter over te nemen.
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STRATEGISCH BELEIDSPLAN

In de nota “Korfbal naar een Olympisch niveau” zijn de plannen voor de jaren 2013 tot en met 2016 opgenomen. In het
kader van de zogenaamde Strategische Cyclus zijn vóór de zomer eerdere versies van het plan besproken met de
districten. Ook de verenigingen hebben in een “Rondje Nederland” hun inbreng gegeven. Vervolgens is de nota op een
aantal punten aangescherpt:
-

-

Het streven naar een verbreding van het aanbod van verenigingen aan hun (potentiële) leden, gekoppeld aan lokale
samenwerking met andere partijen; Een voorbeeld van het aanbod is KombiFit en competitievormen als vrijdagavondkorfbal, een aparte klasse voor de 18 – 23 jarigen, beachkorfbal en bewegen in en met de wijk;
Het voorstel om met 25 – 40 kansrijke verenigingen (focusprogramma) per jaar een intensief traject te doorlopen,
gericht op kwalitatieve groei en ledenaanwas;
Ledenwerving en –behoud van de jeugd (waarbij schoolkorfbal één van de middelen is) op een andere leest te
schoeien, gericht op de leeftijd tot en met 7 jaar; De eerste stappen richting de clubs zijn al gezet.

De opbrengt van het ‘Rondje Nederland’ is bij de stukken gevoegd. Een aantal gemaakte opmerkingen worden
meegenomen bij de uitvoeringsplannen voor 2013 en de jaren daarna.
De voorzitter nodigt de Bondsraad uit om een discussie over de nota te voeren en geeft het woord aan de Bondsraad.
Frans Grotendorst vraagt zich af of er inzake het onderwerp ‘professionele en moderne uitstraling van accommodaties’
richtlijnen opgesteld gaan worden. De voorzitter geeft aan, dat dit niet het geval zal zijn, er vanuit gaande dat men op de
hoogte is, wat een moderne sportaccommodatie is. De accommodatie dient een plek te zijn waar zowel de sporter en de
ouders zich thuis voelen en bovendien gericht is op bewegen in en met de buurt. Veel accommodaties voldoen daar al
aan. Voor enkele accommodaties moeten hier nog stappen in ondernomen worden om te voldoen aan de eisen conform
2012.
Joop Meijran verzoekt meer toe te zien op een betere uitstraling en herkenbaarheid naar buiten van de accommodatie
(bijvoorbeeld ook een goede bewegwijzering naar de club toe en korfbal etaleren) en tevens van de sport. De voorzitter
onderschrijft dit.
Rob Stolk vraagt het Bondsbestuur na te denken of de gestelde ambitie van een groei van 5% per jaar wel realistisch is.
Gezien de huidige omstandigheden, waar sponsoren afhaken en gemeenten bezuinigen op subsidies en tevens ook de
demografische ontwikkelingen, waar de groei in het hele land aan het afnemen is en er sprake is van krimpgebieden.
Hij doet het bestuur de aanbeveling om de ambitie naar beneden bij te stellen, zodat we binnen de Strategische Cyclus
niet onze eigen teleurstelling creëren en clubs daardoor gedemotiveerd kunnen raken, omdat de lat te hoog zou liggen.
De voorzitter geeft een toelichting, dat het Bondsbestuur op basis van de nota Olympisch Vuur heeft gekozen voor een
ledengroei van 150.000 leden in 2020. In deze nota wordt veel aandacht besteed aan groei en participatie. Hiervoor zijn
subsidiegelden (als Sportimpuls) beschikbaar gesteld. In de eerste tranche heeft korfbal helaas een gering deel van de
beschikbare gelden ontvangen (er volgen nog 4 tranches). Tot 2020 komen er 1.8 miljoen sporters bij, waarbij de
hockeybond haar ambitie voor ledengroei van 230.000 naar 350.000 heeft bijgesteld. Het Bondsbestuur vindt het
belangrijk om de ambitie van 150.000 leden met elkaar uit te dragen en te realiseren om zo ook in aanmerking te komen
voor de beschikbare gelden vanuit NOC*NSF (1.8 miljoen) en de financiële middelen vanuit Sportimpuls. Het
Bondsbestuur acht het van belang dat het strategisch beleidsplan van het KNKV een integraal onderdeel uitmaakt van de
plannen van de verenigingen.
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Arjan van Ree refereert aan de inbreng van Frans Grotendorst inzake accommodaties en verwijst naar een blog van de
directeur van NOC*NSF, Gerard Dielessen, inzake sportvereniging 3.0 waar het uitgangspunt is, dat de accommodatie
een plek is, waar mensen graag samenkomen en waar ook de mogelijkheid geboden word om aan sportbeoefening te
doen. Arjan verzoekt om hier meer aandacht voor te hebben, aangezien de meeste korfbalverenigingen een unieke ligging
(centraal in een stad / wijk) hebben.

Gep Kozijn onderschrijft hetgeen Arjen van Ree naar voren heeft gebracht en doet tevens een aantal aanbevelingen:
- vergroten van bewustwording bij de clubs, dat ledengroei niet alleen gerealiseerd kan worden door het aantrekken van
spelende korfballeden, maar dat dit ook mogelijk is door andere soorten lidmaatschappen aan te bieden.
- vergroten van de betrokkenheid bij de clubs: mede om een grotere opkomst bij de Districts- / regio- /
clusterbijeenkomsten te bewerkstelligen, zodat de plannen gaan leven bij de clubs;
- benchmarking: maken van een typologie van verenigingen, die vergelijkbaar met elkaar zijn, zodat deze informatie en
ervaringen met elkaar uit kunnen wisselen.
Lex Kaper geeft zijn complimenten voor het voorgelegde Strategisch Beleidsplan; hetgeen in het ‘rondje Nederland’
besproken is, is op een goede manier in het plan verwoord. Hij adviseert om de gestelde ambities op een zo kort mogelijke
termijn te vertalen naar een concreet plan van aanpak.
Hans Luijk verzoekt voor alle verenigingen een centraal plan van aanpak, dat hen in staat stelt om ledengroei en
ledenbehoud gestalte te geven, waardoor de afstand wellicht kleiner wordt naar het gevoerde beleid.
Matthijs Soede brengt in, dat het goed zou zijn indien het KNKV jaarlijks bij de verenigingen langs zou gaan als
evaluatiemoment om de voortgang in de groei te bespreken. Bestuurlijk wordt er dan een impuls gegeven en dit vergroot
de betrokkenheid van het KNKV naar de verenigingen.
De voorzitter geeft een samenvatting van hetgeen ingebracht is:
- Er is verzocht om een centraal plan van aanpak op te stellen voor ledenwerving en ledenbehoud (met enig maatwerk);
- En aandacht voor meer direct contact met de verenigingen; Indien haalbaar is het goed om zo nu en dan deel te nemen
aan de bestuursvergaderingen van de verenigingen.
Arjen van Ree vindt het van belang, dat ook de gemeenten betrokken worden bij onze ambities om groei te realiseren.
Jaap Nederlof vraagt om opheldering over het doel van deze Bondsraad. Hij is van mening, dat er veel goede punten
ingebracht worden, echter dat de momenten om input te leveren reeds hebben plaatsgevonden en deze vergadering zou
moeten gaan over de oordeelsvorming van de Bondsraad of het proces goed is gevolgd en of de Bondsraad in wil
stemmen met het voorgelegde Strategisch Beleidsplan.
De voorzitter onderschrijft hetgeen Jaap Nederlof heeft ingebracht en stelt voor om dit mee te nemen in de evaluatie.
De penningmeester refereert aan de twee uitgangspunten ‘focus en slagkracht’ vanuit het proces van de bestuurlijke
versterking. Het Strategisch Beleidsplan moet een weerspiegeling zijn van de opbrengst van de gesprekken met de
Districtsbesturen, commissies en werkgroepen en de verenigingen. Deze oordeelsvormende vergadering zou moeten
dienen als verscherping van de focus, waarin de Bondsraad het Bondsbestuur kan adviseren om op bepaalde punten nog
meer focus aan te brengen t.o.v. andere punten, zoals eerder deze ochtend is ingebracht: meer focus voor andere
beweegvormen en accommodaties als instrument. In het kader van draagvlak en successen is het van belang om niet
teveel tegelijk te willen, maar keuzes te maken om successen te boeken en dat als olievlek te gebruiken als uitrol.
Benny Muskee verzoekt het Bondsbestuur ten aanzien van het proces van de strategische cyclus, om ervoor zorg te
dragen, dat de relatie tussen de professionele organisatie en de vrijwilligers / districten goed is. Dat er een goede
samenwerking tot stand komt om de gestelde ambities te kunnen behalen. Het betreffende Districtsbestuur had haar zorg
hierover geuit naar de Bondsraadsleden.
De voorzitter onderschrijft dit en geeft het woord aan Erik Kraay.
Erik Kraay gaat in op de discussiepunten ‘binding’ en het ‘aanspreken van verenigingen’: de eerste SC is een succes
gebleken; er was een goede betrokkenheid van de verenigingen tijdens de districts- / regiobijeenkomsten. Belangrijk is dat
het KNKV de vrijwilligers een etalage aanbiedt van hetgeen beschikbaar is. Bovendien is het van belang, dat verenigingen
en vrijwilligers aangesproken worden, mede door het Bondsbestuur, Bondsraadsleden en Districtsbestuur om ook hier de
focus aan te brengen. Erik brengt tevens in, dat in het kader van de uitstraling van onze sport, veldkorfbal de basis vormt
en verzoekt dan ook vanuit District Noord West om aanscherping van de focus in de nota om de keuze te maken voor
veldkorfbal en het oplossen van praktische problemen rondom de afstemming met competitiewedstrijden voor de Korfbal
League verenigingen.
Frans Grotendorst adviseert het Bondsbestuur om juist de verenigingen met het grootste ledenverlies te bezoeken om na
te gaan hoe de ‘achterdeur’ gesloten kan worden.
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De voorzitter stelt voor om deze discussie, samen met de discussie inzake de keuze en criteria m.b.t. de kansrijke /
focusverenigingen’ op een later moment te voeren en geeft het woord aan Martin Dekker inzake veldkorfbal:
Martin Dekker is van mening, dat de beleidsvoornemens met betrekking tot veld- en zaalkorfbal met elkaar botsen. Er zijn
naar zijn oordeel tegenstrijdige belangen die de verschillende competities en het Internationaal korfbal met elkaar hebben.
PKC/Hagero kampt met het probleem geen spelers te hebben en dat de trainingen in de selectie niets voorstellen, indien
de internationals afwezig zijn. Daarbij wordt de competitie niet meer serieus genomen, het gevolg is dat minder mensen de
accommodatie komen bezoeken. Hij verzoekt het Bondsbestuur om in te grijpen om schade te voorkomen.
Hans Fontijn brengt in, dat er een tweespalt is tussen Topkorfbal en Breedtekorfbal. Hij verzoekt het Bondsbestuur, ten
aan zien van veldkorfbal, in haar overwegingen mee te nemen, dat korfbal van origine een buitensport is en dat deze, net
als zaalkorfbal, ook dynamisch kan zijn. Bovendien brengt veldkorfbal automatisch herkenbaarheid en uitstraling van de
sport met zich mee.
Matthijs Soede
Spreekt zijn complimenten uit over het strategisch beleidsplan en ervaart de discussie als positief. Hij spreekt echter zijn
zorg uit of de geformuleerde ambities realiseerbaar zijn, met name op het punt ‘uitstraling en herkenbaarheid’ en de pijler
‘imago’ en dat het van belang is na te denken, hoe onze sport het beste gepromoot kan worden. De zichtbaarheid van
veldkorfbal draagt daar in bij. Ten aanzien van de pijler Topkorfbal zijn er goede stappen gemaakt, echter adviseert hij het
Bondsbestuur zich ook te blijven focussen op de andere drie pijlers om zo alles in balans te houden.
Edwin Mulder refereert aan de samenvatting van de penningmeester inzake accommodatie als instrument en diverse
bewegingsvormen en is van mening dat het speerpunt moet liggen bij het werven van de jonge jeugd om groei te
realiseren. Hij adviseert het Bondsbestuur te voorzien in een ‘marketingset’ aan de verenigingen, waarmee de jonge jeugd
benaderd kan worden om deze op het veld te krijgen en te binden aan de vereniging.
De voorzitter geeft een toelichting op de opmerking van Martin Dekker inzake veldkorfbal, dat er voor de zomer
gesproken is met de voorzitters van de WKL clubs inzake topkorfbal. Het Bondsbestuur is van oordeel dat het niet
e
acceptabel is, dat Internationals in 2 teams spelen of zelfs niet spelen. Het bestuur en bureau is hier druk mee doende en
er zal dit jaar een besluit genomen moeten worden, hoe er op een verantwoorde manier met onze topclubs en topspelers
omgegaan wordt en een heldere keuze maken die voor iedereen acceptabel is.
Arjen van Ree concludeert, dat alle Bondsraadleden tevreden zijn over het voorgelegde concept strategisch beleidsplan
en dat we deze in stemming zouden kunnen brengen. En dat vervolgens de aandacht gericht zou moeten zijn op de
uitwerking van de werkplannen om per 1 januari 2013 te starten met een nieuwe strategische cyclus 2013. Inzake
veldkorfbal adviseert hij een plan op te stellen en dit mee te nemen in de Strategische Cyclus van 2013.
Na een koffiepauze van 20 minuten vat de voorzitter het ochtenddeel samen:
In het ochtenddeel heeft er een discussie plaatsgevonden over het concept strategisch beleidsplan ‘Korfbal naar
Olympisch niveau’. Daarin heeft de Bondsraad aangegeven tevreden te zijn over de nota. Vanuit de pijler Groei ligt de
focus op het schoolkorfbal en op andere bewegingsvormen – participatie. Dat moet ondersteund worden door een goed
communicatieplan met informatie over de uitstraling van de clubs, accommodaties en een handleiding om de leden binnen
te halen en te behouden. Een ander middel om groei te behalen is een intensieve samenwerking met kansrijke clubs
(evenals de regio en gemeenten), die de potentie hebben om groei te realiseren. Besproken zal moeten worden aan welke
criteria clubs dienen te voldoen om tot die selecte groep clubs te mogen behoren. De intentie is om in de komende tien
jaar alle clubs deze kans te geven. Ten aanzien van Topsport zal er een duidelijke positionering van het veldkorfbal
moeten komen. Eind november vindt een overleg plaats met de voorzitters van de WKL clubs. Het Bondsbestuur zal op de
Bondsraad van 15 december a.s. een terugkoppeling geven.
Ad Vos brengt in, dat de nota goed geformuleerd is ten aanzien van de structuur en de manier van uitvoering van de
strategie. Hij mist het cultuurelement en het principe van een ‘binnen naar buiten’ benadering in plaats van ‘buiten naar
binnen’. Hij verzoekt in de nota meer aandacht te hebben voor de cultuur binnen de verenigingen en hoe zij zelf hun
cultuur / imago / identiteit vorm kunnen geven. En vervolgens vanuit dat beeld de markt te gaan verkennen.
Hij adviseert om na te gaan of er op dit punt binnen het uitvoeringsplan, behorende bij deze nota, handvatten aan de
verenigingen geboden kunnen worden.
Edwin Mulder onderschrijft dit en vult aan, dat het goed zou zijn indien verenigingen opnieuw attent worden gemaakt van
het bestaan van het traject ‘besturen met een visie’ en hier ook aan deelnemen, omdat dit naadloos aansluit aan het
voorgenoemde en er veel ondersteuning wordt geboden.
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Dick Mintjes brengt in, dat gezien de opmerkingen van bijlage 1 met de opbrengst van het ‘rondje Nederland’, alle
verenigingen in Noord de nota zullen onderschrijven. Hij adviseert het Bondsbestuur om bij de uitwerking van de
Strategische Visie en het uitvoeringsplan duidelijk te communiceren, wat de consequenties zullen zijn voor de
verenigingen. Mede ook om draagvlak vanuit de verenigingen te creëren. Tevens refereert hij aan de opmerking van Ad
Vos, dat de cultuur daar ook een onderdeel van is, evenals een goede samenwerking tussen de professionals en de
vrijwilligers om onze ambities te kunnen realiseren. Hij adviseert het Bondsbestuur op korte termijn de criteria voor de
focusverenigingen (kansrijke clubs) helder te krijgen, zodat er vervolg aan dit traject gegeven kan worden door de
professionals, districten en vrijwilligers.
De voorzitter geeft als toelichting op de inbreng van Edwin Mulder en Dick Mintjes, dat in een gesprek met Daniël Klijn
voorgenoemde is besproken. De voorzitter bevestigt, dat het belangrijk is dat alle verenigingsbesturen aan de cursus
‘Besturen met een Visie’ zouden moeten deelnemen. Vanuit het programma van de 25 – 40 focusclubs zal er maatwerk
geleverd worden, mede omdat iedere club anders is en er een andere cultuur heerst.
Rob Stolk refereert aan pagina 7 punt 1.3 van het voorgelegde strategisch beleidsplan inzake schoolkorfbal en kan zich
niet vinden in de opmerking, dat het KNKV in principe geen clinics en schoolkorfbaltoernooien voor de groepen 5-6-7-8
ondersteunt, omdat deze niet bij zouden dragen aan ledenwerving. Hij zou het Bondsbestuur willen adviseren om zich niet
alleen te richten op de jeugd van de groepen van 2 - 4, maar ook op de eerdergenoemde groep.
De voorzitter geeft aan, dat het Bondsbestuur tot deze keuze is gekomen, omdat zij enerzijds rekening wil houden met de
beschikbare inzet van de professionals. Anderzijds is gebleken, dat de groepen 5-8 vaak al hun keuze voor
sportbeoefening hebben gemaakt. De voorzitter zegt toe, dat deze groep echter niet geheel uitgesloten zal worden. Het
focusprogramma is gericht op het bieden van maatwerk aan de diverse verenigingen. Indien blijkt dat een bepaalde
vereniging ledenwinst kan behalen door de focus te leggen op deze leeftijdsgroep, dan zal hier zeker op ingezet gaan
worden.
Edwin Mulder onderschrijft, dat het aantrekken van nieuwe leden in de leeftijdscategorie van de groepen 5-8 nihil is en
dat het KNKV zich zou moeten richten op de groepen 1 t/m 4, omdat de kinderen dan een keuze maken voor een
bepaalde sport.
Hans Fontijn adviseert het Bondsbestuur onderstaande punten mee te nemen inzake veldkorfbal:
- verzoekt het Bondsbestuur een uitspraak te doen over veldkorfbal in zijn algemeenheid;
- Topkorfbal hoort ook op het veld;
- inzetbaarheid en beslaglegging van KNKV op onze topspelers.
De voorzitter geeft aan dat het Bondsbestuur zich hier al van bewust is en dat zij zich voorgenomen heeft om de
problemen, die op dit punt gesignaleerd worden aan de Top, nog dit seizoen op te lossen.
Joop van Vegten refereert aan bijlage 1 ‘opmerkingen vanuit het rondje Nederland’, pagina 2, dat er vermelding wordt
gemaakt, dat de genoemde punten geen toegevoegde waarde hadden voor het Strategisch Beleidsplan zelf, maar wel
voor de uitvoering in de werkplannen. Hij verzoekt het Bondsbestuur om deze punten mee te nemen binnen de
Strategische Cyclus.
De voorzitter zegt toe de genoemde punten in bijlage 1, in de uitvoeringsplannen mee te nemen, mits passend binnen de
focus die we met elkaar vast hebben gesteld.
De voorzitter concludeert na een boeiende behandeling van dit agendapunt, dat de nota in de Bondsraad een breed
draagvlak heeft, evenals het programma voor de focusverenigingen. Het Bondsbestuur komt in december terug met een
uitwerkingsplan waarin een aantal actiepunten, waar de Bondsraad aandacht voor heeft gevraagd, worden opgenomen.
Verder verifieert hij bij de Bondsraad of zij content zijn met de (vierkante) zaalopstelling. De Bondsraad is content met de
vorm van de opstelling, maar zou graag zien het bestuur en de raad elkaar nog beter kunnen aanschouwen. Door de
adviserende leden is verzocht goed gebruik te maken van de aanwezige microfoons, opdat zij de vergadering beter
kunnen volgen.

6.

Rondvraag

In het kader van het promoten van de sport, brengt Joop Meijran in, dat het goed is om ons ook te richten op de MBO
scholen, die opleidingen aanbieden gericht op sport en bewegen door bijvoorbeeld materiaal ter beschikking te stellen aan
de scholen. Hij vraagt zich af of het landelijke bestuur de contacten heeft met dit soort instituten om te kijken naar
mogelijkheden om onze sport te promoten. Hij verzoekt om op de lange termijn in overweging te nemen om een viertal
bussen door Nederland langs de scholen / evenementen te laten rijden, die hen voorzien in allerlei korfbal
propagandamaterialen en informatie over de verenigingen. En daarbij in te zetten om nieuwe sponsoren voor dit concept
te vinden.
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De voorzitter zal dit waar mogelijk meenemen en geeft aan dat dit zeer interessant zou kunnen zijn voor de regio’s en
verenigingen zelf. De waarnemend directeur vult aan, dat de Sportconsulenten op dat gebied actief bezig zijn om
scholen te benaderen om toekomstige sportleerkrachten mee te laten doen.
Lex Kaper brengt in, dat het politieke klimaat is veranderd. Veel verantwoordelijkheden worden vanuit de politiek
overgedragen aan de gemeenten. Voorheen waren de verenigingen landelijk via het KNKV vertegenwoordigd om in te
haken op de subsidiestromen vanuit het Ministerie VWS. Sportimpuls heeft een meer regionaal karakter, waarbij het
succesvol indienen van een aanvraag van groot belang is en waar ook ondersteuning voor geboden wordt vanuit het
Bondsbureau. Lex complimenteert VKC’er Barbara Bakker, voor haar tomeloze inzet en ondersteuning aan het District als
‘linking pin’. Tevens adviseert Lex Kaper om in het kader van de beschikbare subsidiestromen na te denken over de
organisatiestructuur van de districten. Iedere regio zou ambtelijk ondersteund moeten worden om zo optimaal gebruik te
kunnen maken van de subsidieregeling Sportimpuls en vergelijkbare trajecten.
Op dit punt heeft de voorzitter overleg gehad met de waarnemend directeur. Voor medio juni jl. moest de eerste tranche
(in totaal komen er nog 4 tranches) zijn ingediend. Er is informatie beschikbaar gesteld op de KNKV website en daarnaast
zijn de regio’s en verenigingen ook geïnformeerd door Verenigingsondersteuning. De voorzitter zegt toe, dat het KNKV
zich in zal zetten om meer aanvragen gehonoreerd te krijgen in de tweede tranche.

7.

Sluiting

De voorzitter bedankt de vergadering voor hun aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering om 12.15 uur.
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