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Zaterdag 23 juni 2012

OPENING

De voorzitter, de heer Rob Meijer opent de vergadering en spreekt een welkomstwoord uit, waarin onderstaande
hoofdpunten waren opgenomen:


De voorzitter nodigt het Bondsbestuur, de Bondsraad en de adviserende leden uit om met elkaar in gesprek te gaan
over de kernpunten van ons beleid.



Binnen de Strategische Cyclus borduren wij voort op het meerjarenbeleidsplan 2010-2015, waarin tijdens de ALV van
17 december 2011 de pijlers Groei en Korfbal Topsport meer zijn geaccentueerd.



De Sportagenda 2013-2016 is aangenomen en dat betekent dat het aantal van ongeveer 85 sporten, die de status één
positie hadden, teruggebracht is naar 18 podiumsporten, waar korfbal nu onderdeel van uitmaakt als enige niet
Olympische Sport. Het is van groot belang te voldoen aan de voorwaarden om deze positie te behouden en ook om
een goede plaats in te nemen in de Sportagenda 2017 – 2020.



Tijdens onze recente districtsbijeenkomsten, waar we naast jullie de clubs – waar het om gaat – hebben ontmoet,
hebben we naar onze mening een goede discussie gevoerd over de (nabije) toekomst van het KNKV. Het bestuur wil
nog meer inzetten op de dialoog met de basis.



Om de korfbalsport te behouden als een Top10 bond moeten we groeien naar de 150.000 leden en om dit te bereiken
hebben we sterke clubs nodig. Er moet dan ook een structureel plan komen om op basis van de kaart van Nederland
te bekijken, waar we die groei kunnen realiseren. Het bestuur gaat daar het komende jaar met het Bondsbureau veel
tijd en energie aan besteden. De clubs zullen daarbij nauw betrokken worden.



Korfbal als topsport is onvermijdelijk om de doelstellingen in de breedte te realiseren. Het gaat daarbij juist om het
imago van onze sport. Op dit moment is een brede selectie in Hong Kong en Taiwan om ervoor te zorgen dat in 2015
het WK in België een echte competitie wordt.
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MEDEDELINGEN

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

Financiële commissie:
Tuchtcommissie:
Commissie van Beroep:
Gasten en genodigden:

Ronald Munneke (N) - Ton Mol (NW) - Frans Grotendorst, Gep Kozijn, Joop Meijran,
Geert Muller (Oost) – Edwin Mulder (Zuid)
Adde Klaas de Boer en Wout Broers
Mw. G. van Beek-Jansen, dhr. D. Beukema, dhr. M. Bilstra, dhr. B. de Die,
dhr. A. Drieduite, dhr. J. Faber, dhr. T. Henst, dhr. J. Jettinghoff, dhr. H. Kraaijeveld,
dhr. A.A. Marteijn, dhr. A. Mulder, dhr A.P. Nijenhuis, dhr. J. Oud, dhr. H. Praas,
dhr. L.J. Simons, dhr. R.A. van der Spiegel, mw. W. Vervoort-van Asseldonk,
dhr. J.F. Weeda, dhr. H. Welmers en mw. M.A. Tims
Pieter van den Brink, Jeffrey Hinnen en Jacco Thijen
Willem Bakermans, Jan Bosma, Hans Evers, Wessel Gunnewegh, Piet de Jeu,
Ton Trumpi, Bas in ’t Veld, Cor Visser, Henk de Vries en Jan Wienessen
Ruben van Arkel, Jan Aardoom, Aad van Herk, Chris Koerten, Cor Ruitenbeek,
Harmke Schut, Henk van der Woude en Jan van Zomeren
KBKB: Jan van den Berghe en IKF: Jan Fransoo

De voorzitter noemt dat directeur Jaap Broersma, om hem moverende redenen zijn ontslag aan het Bondsbestuur heeft
aangeboden en dat het Bondsbestuur zijn keuze betreurt. Om een nieuwe directeur aan te stellen, heeft het Bondsbestuur
de werving en selectie procedure in gang gezet. De selectiecommissie bestaat uit de voorzitter, de penningsmeester en de
waarnemend directeur als adviserend lid. Er zijn 27 reacties binnengekomen. Op 21 en 22 juni heeft de
sollicitatiecommissie de oriënterende gesprekken gevoerd met de geselecteerde kandidaten. De voorzitter spreekt uit
medio juli tot een benoeming te willen geraken.
Per 13 augustus 2012 zal de nieuwe Hoofd Marketing & Communicatie starten op het KNKV Bondsbureau.
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UITREIKING VAN DE WILSON EREBEKER

De voorzitter draagt de Wilson Erebeker voor aan de dames Aly Cuperus en Trynke Keuning van KV De Granaet te
Dokkum voor hun uitzonderlijke verdiensten voor het KNKV. Vanuit het project jongerenparticipatie hebben zij veel
betekend voor korfballend Nederland. De voorzitter vraagt ze naar voren te komen om de bekers in ontvangst te nemen.
Aly Cuperus en Trynke Keuning geven een toelichting op hetgeen zij binnen het project jongerenparticipatie hebben
ondernomen met vermelding van de behaalde resultaten. De voorzitter doet de toezegging om hier meer bekendheid aan
te geven, o.a. door verenigingen te attenderen op het Handboek Jongerenparticipatie 2009.
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CONCEPT VERSLAG ALGEMENE VERGADERING KNKV OP 17 DECEMBER 2011

De voorzitter stelt het concept verslag van de Algemene Vergadering aan de orde ter vaststelling.
Hij voegt toe, dat bij ‘mededelingen’ een correctie doorgevoerd zal worden in de vermelding van de afwezigen met
kennisgeving. Dit omdat enkele toewijzingen bij de namen niet correct zijn.
Pagina 5 inzake KL Koppeling heeft Hans Fontijn, District NW verzocht om een aanvulling in de notulen op te nemen van
de motiverende redenen van verwerping van het voorstel voor invoering van de KL koppeling door de Algemene
Vergadering. De voorzitter meldt dat de correctie is doorgevoerd in het verslag d.d. 25 juni 2011 en dat deze reeds
gepubliceerd is op de KNKV website.
De voorzitter gaat bij de vergadering na of onderstaande aanvulling volstaat:
‘Een aantal afgevaardigden is echter van oordeel, dat de ontkoppeling ervoor zorgt, dat in de reserve KL een serieuze
competitie wordt gespeeld met een normale PD-regeling. Voornoemde afgevaardigden begrijpen dit standpunt van de KL
clubs, maar menen dat de ingebrachte argumenten niet opwegen tegen de ‘rechten’ van de kampioenen van de reserve
HK om te promoveren naar de reserve KL’.
Hans Fontijn, District NW gaat akkoord met de aanvulling, doch hij verzoekt om daaraan toe te voegen, dat zijn
stemgedrag was gebaseerd op het feit, dat er 3 dagen voor de ALV in het HK overleg was gesproken over de koppeling in
de Hoofdklasse, hetgeen voor hem een brug te ver was. Koppeling uitsluitend in de KL is voor hem daarentegen wel
aanvaardbaar.
Op de toezegging aan Erik Kraaij, District NW om de KL koppeling in het volgende beleid van de Strategische Cyclus
opnieuw de discussie te voeren, deelt de voorzitter mee, dat het Bondsbestuur het onderwerp opnieuw heeft besproken en
aan de orde gesteld in het KL-overleg. Daarnaast heeft de voorzitter met een aantal afgevaardigden, waaronder Hans
Fontijn, gesproken. Mede naar aanleiding van deze gesprekken heeft het Bondsbestuur een bestuursbesluit (pd regeling)
vastgesteld om met ingang van het seizoen 2013 – 2014 de koppeling in uitsluitend de KL, en niet lager, opnieuw in te
voeren. De Vergadering knikt instemmend, waarna de voorzitter het woord aan Hans Fontijn geeft.
Hans Fontijn, District NW geeft aan, dat hij zich hierin kan vinden. Hij herhaalt dat hij tegen de koppeling in andere
klassen is, dan de KL.
De voorzitter refereert aan pagina 5 inzake de gedane toezegging aan de AV d.d. 25 juni 2011 om te voorzien in een
onderzoek waarin inzichtelijk zal zijn wat de motieven van leden zijn om hun lidmaatschap op te zeggen en deelt mee, dat
het Bondsbureau druk bezig is met dit onderzoek en dat deze gereed zal zijn op de Bondsraadvergadering van september
2012.
Reglementscommissie
Naar aanleiding van de opmerking van Jelke Faber, District Noord, brengt Ralph von Franquemont in, dat hij erop toe zal
zien dat alsnog de term ‘afgevaardigde’ in diverse regelgeving en de statuten aangepast zal worden naar
‘Bondsraadsleden’.
De verslagen van 25 juni 2011 en 17 december 2011 zijn met verwerking van deze opmerkingen definitief en vastgesteld.
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VERSLAG BOEKJAAR 1 JANUARI 2011 T/M 31 DECEMBER 2011

5.1

Jaarverslag

De voorzitter stelt het Jaarverslag KNKV 2011 en de jaarrekening en additionele toelichting op de financiële
verantwoording over de periode 1 januari 2011 tot en met 31 december 2011 aan de orde. De opmerkingen die geplaatst
worden gaan over agendapunt 5.2 en zijn zodoende daar vermeld.
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5.2

Jaarrekening en additionele toelichting op de financiële verantwoording over de
periode 1 januari 2011 tot en met 31 december 2011

Erik Kraaij, District NW spreekt zijn complimenten uit over het jaarverslag en heeft een vraag over het bestuursverslag,
pagina 34, waarin is aangegeven, dat er een tweetal nieuwe bestemmingsreserves is gevormd voor internationaal korfbal.
District NW vraagt zich af wat de afwegingen van het Bondsbestuur zijn geweest om deze reserves nu al (vooruitlopend op
de Strategische Cyclus) toe te wijzen aan internationaal korfbal. Dit vanwege het feit dat we nog midden in de Strategische
Cyclus bevinden en dat het goed mogelijk is dat er nog andere onderwerpen aan bod gaan komen, waar we ook geld voor
zouden willen reserveren. District NW geeft aan het belang te zien van de ontwikkeling van internationaal korfbal, maar
meent dat een onderwerp als ledenbehoud ook van essentieel belang is, waarvoor eventueel extra personen aangesteld
zouden moeten worden om de clubs daarin te ondersteunen. Is er dan nog financiële ruimte hiervoor?
De penningmeester geeft aan dat in het verslagjaar de omstandigheid zich voordeed dat de afrekening van het EK2010
als incidentele bate in de jaarrekening was opgenomen en dat het Bondsbestuur vanuit de Olympische gedachte en Top6
ontwikkeling, die beiden in de Strategische cyclus en het huidige beleidsplan voorkomen, heeft besloten deze gelden
daarin te investeren. Het Bondsbestuur heeft daarbij de afweging gemaakt dat de gelden die met het EK2010 (en daarmee
het (internationale) Topkorfbal gerealiseerd zijn, ook weer te bestemmen voor (internationaal) Topkorfbal. Gelet op deze
bijzondere omstandigheid wordt voorgesteld om vooruitlopend op de strategische cyclus de bestemmingsreserves te
vormen. Bovendien zal het KNKV in 2015 aan NOC*NSF aan moeten tonen wat wij hebben ondernomen aan de
ontwikkeling van de Top6 om zo onze positie proberen veilig te stellen in de Sportagenda 2017-2020. Dit is de achtergrond
om de bestemmingsreserve in deze jaarrekening op te nemen en ter vaststelling voor te leggen.
Wat betreft de laatste vraag van Erik Kraaij of er nog financiële ruimte is voor andere onderwerpen, antwoordt de
penningmeester dat het resterende saldo is toegevoegd aan de algemene reserve. Als er vanuit de vergadering behoefte
is (meer) geld specifiek ter beschikking te stellen, dan loopt dat via de begrotingscyclus. Indien de vergadering hier zou
besluiten om meer gelden te willen labelen vanuit de algemene middelen, dan staat het de vergadering vrij om een
dergelijk voorstel hier in te dienen. Het is wel van belang om dit in combinatie te doen met de discussie, die straks gevoerd
zal worden met betrekking tot het weerstandsvermogen.
De voorzitter voegt hieraan toe, dat ledengroei en ledenbehoud hoog op de agenda staat en dat hier ook in geïnvesteerd
zal gaan worden.
Matthijs Soede, District Oost spreekt zijn complimenten uit voor het jaarverslag en brengt in dat zinnen, vermeld op
pagina 34, als ‘Bij het opstellen van de jaarrekening was de subsidiebeschikking nog niet ontvangen…… Dit samen met
enkele kleinere subsidieafrekeningen heeft het resultaat zeer voordelig beïnvloed.’ beter voorkomen kunnen worden om
subsidiestromen veilig te stellen en doet daarbij het voorstel om deze als volgt te omschrijven: 'De subsidiegelden zijn
nuttig besteed in de projecten die we hebben gedaan. Het resultaat hebben we uit de andere inkomsten gehaald.’
De penningmeester spreekt zijn dank uit voor de toevoeging en zal later op de opmerking van Matthijs Soede ingaan.
De penningmeester licht inhoudelijk de jaarrekening over 2010 aan de hand van een tweetal PowerPoint sheets.
Belangrijkste conclusie is dat het operationele resultaat van het KNKV afgerond € 50.000,- bedraagt en dat het surplus
verder gevormd wordt door incidentele baten. De penningmeester concludeert in ieder geval dat een fase waarin het
financieel moeilijk was is afgesloten en dat nu naar de toekomst gekeken kan worden.
De incidentele resultaten bestaan uit:
a) Versterking van het eigen vermogen (ook gebudgetteerd).
b) Resultaat EK 2010.
c) Afrekening van de grote projecten Integratie en Masterplan. Het voordelige resultaat wordt veroorzaakt door het in 2008
niet opnemen van de urenverantwoording in het resultaat als gevolg van de onduidelijkheden m.b.t. de acceptatie door de
subsidiegever. Hierover zijn ook in de eindafrekening opmerkingen gemaakt door de controlerend accountant. Inmiddels
zijn de afrekeningen ontvangen waaruit blijkt dat het Ministerie van VWS de afrekeningen inclusief de "oude uren" heeft
geaccepteerd. Het betreft hier substantiële bedragen die nu in het resultaat vrijvallen. Met deze afrekening zijn de "oude"
projecten ook in financiële zin afgerond.
d) Daarnaast zijn enkele kleinere subsidieafrekeningen in het resultaat vrijgevallen.
e) Professionaliseringskosten zijn lager uitgevallen.
f) Er is een incidentele bate uit lotto gelden ontvangen.
Het verleden is met de voornoemde afrekeningen en punten afgerond. De nieuw geformuleerde en te formuleren ambities
en de financiële positie van het KNKV kunnen nu mooi hand in hand gaan.
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Met betrekking tot het operationele resultaat benoemt de penningmeester de volgende punten als de belangrijkste:
- In de begroting en de jaarrekening volgend zien we ten opzichte van de begroting, een daling van de contributieinkomsten. In 2012 zal er hard gewerkt moeten worden om groei te realiseren of om tegenvallende contributie-inkomsten
elders te compenseren.
- Competitiekosten zijn fors lager geweest. Dat is met name de scheidsrechterkosten, waarbij ook de transitie is geweest
van omslagregeling naar tariefstelsel. Daar zit een eenmalig voordeel in.
- Als laatste component zijn aan de kostenkant van het bureau: de verdere uitrol van ‘korfbal made in Holland’ en de
ontwikkeling van de nieuwe KNKV website als incidentele kosten opgenomen.
Tot slot geeft de penningmeester aan, dat de structuur van het KNKV bestaat uit een relatief groot deel vaste kosten.
Vorming van nieuw beleid en de realisatie van ambities zullen gekoppeld moeten worden aan de inzet van mensen en
middelen, maar zonder echte keuzes zal de speelruimte beperkt zijn. Wij verheugen ons op een boeiende discussie
daarover, die we terecht in twee stappen voeren.
Lex Kaper, District NW complimenteert de penningmeester met zijn inzet en dat hij, ondanks de moeilijke periode en
lastige discussies die zijn gevoerd, hier een goede invulling aan heeft gegeven.
Er zijn verder geen opmerkingen en de Bondsraadvergadering stelt het jaarverslag 2011, inclusief de financiële
verantwoording, vast.

5.3
5.4

Rapportage van de Landelijke Financiële Commissie
Decharge bestuurders voor het gevoerde beleid

De voorzitter stelt de rapportage LFC aan de orde en citeert de conclusie van de LFC.
De Bondsraadvergadering bekrachtigt de décharge voor het gevoerde beleid in 2011 door het geven van een applaus.

6.

Jaarverslagen

6.1

Jaarverslag Reglementscommissie

De voorzitter stelt het Jaarverslag van de Reglementscommissie aan de orde. Er zijn geen opmerkingen en het verslag
wordt vastgesteld. De voorzitter spreekt zijn dank uit naar de leden van de RC voor hun inzet in het afgelopen jaar.

6.2

Jaarverslag Tucht Commissie

De voorzitter stelt het Jaarverslag van de Tuchtcommissie aan de orde.
Er zijn geen opmerkingen en het verslag wordt vastgesteld.

6.3

Jaarverslag Commissie van Beroep

De voorzitter stelt het Jaarverslag van de Commissie van Beroep aan de orde.
Er zijn geen opmerkingen en het verslag wordt vastgesteld.
De voorzitter spreekt zijn dank uit aan de samenstellers van de diverse verslagen.

7.

Voorstellen tot wijziging van Statuten en Reglementen

Bondsbestuurslid Johan Kosse stelt de Statuten en Reglementen aan de orde en brengt deze in stemming bij de
Bondsraad.
7.1

Statuten

Er zijn geen opmerkingen. De statuten zijn vastgesteld door de Bondsraadvergadering.
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7.2

Huishoudelijk Reglement

Joop van Vegten, District NW brengt in om het HR te herzien op onjuist gebruik van de term ‘welpen’ in plaats van
F-jeugd zoals in het Reglement van Wedstrijden vermeld staat (>5 jaar) en toe te zien op hernummering. De
Bondsraadvergadering mandateert het Bondsbestuur om dit in samenwerking met de Reglementscommissie te herstellen.
Dick Mintjes, District Noord brengt in, dat in de overige aanpassingen van het HR / verplichting van de lidverenigingen
opgenomen staat, dat die alle statutenwijzigingen moeten aanbrengen bij het Bondsbestuur en vraagt zich af of het
Bondsbestuur echt van mening is, dat de statuten van verenigingen en wijzigingen daarop allemaal bij het Bondsbestuur
ingediend moeten worden.
Bondsbestuurslid Johan Kosse antwoordt dat het Bondsbestuur wil voorkomen, dat er onderwerpen in de statuten van
de verenigingen staan vermeld, die in strijd zijn met de statuten van het KNKV. Het moment om daarop te reageren zal
vaak een escalatiemoment zijn, waardoor we herkennen, dat bepaalde vermelde onderwerpen niet correct zijn. Dat is
vroeg genoeg om de verenigingen te vragen om hun statuten aan te passen.
Er zijn verder geen opmerkingen. Het Huishoudelijk Reglement is vastgesteld door de Bondsraadvergadering.

7.3

Reglement van Wedstrijden

Joop van Vegten, District NW verzoekt het Bondsbestuur inzake artikel 28 lid 2a om handhaving van drie wedstrijden in
plaats van twee wedstrijden. Inzake 28 lid 5 vraagt spreker zich af of onder ‘tijdelijke aard’ ook een schorsing verstaan
wordt.
Bondsbestuurslid Johan Kosse antwoordt dat schorsingen niet van toepassing zijn op dit artikel.

Rob Stolk, District Oost verzoekt om aanpassing van artikel 33 lid d, opdat een vervangende arbiter het een
gediplomeerd scheidsrechter en lid van het KNKV moet zijn.
Het Reglement van Wedstrijden is door de Bondsraadvergadering vastgesteld, met uitzondering van artikel 25-28 en
artikel 33 (incl. de noodmaatregel). Reden hiervan is de verlate toezending van het aangepaste Reglement van
Wedstrijden. Deze zullen aan de Bondsraad voorgelegd worden voor de Bondsraadvergadering van 15 september 2012.

7.4

Reglement Seksuele Intimidatie

Bondsbestuurslid Johan Kosse licht toe, dat het reglement per 1 januari 2013 in werking zal treden, zodat er voldoende
tijd is om de implementatie te realiseren. Een onderdeel van de implementatie is het voorzien in een door NOC*NSF
opgeleide VertrouwensContactPersoon, die als eerste aanspreekpunt fungeert voor meldingen en daarnaast preventieve
activiteiten uitvoert.
Matthijs Soede, District Oost brengt in dat hij de invoering van het Reglement SI een goed initiatief vindt en binnen het
District Oost goede ervaringen heeft met twee verenigingscontactpersonen in de afgelopen jaren. Bovendien geeft hij aan
dat dit onderwerp hoger op de agenda mag komen te staan voor het KNKV.
Er zijn verder geen opmerkingen. Het Reglement Seksuele Intimidatie wordt vastgesteld door de Bondsraadvergadering.
7.5

Tuchtreglement

Er zijn verder geen opmerkingen. Het Tuchtreglement wordt vastgesteld door de Bondsraadvergadering.

7.6

Regels voor Strafoplegging

Er zijn verder geen opmerkingen. De Regels voor Strafoplegging worden vastgesteld door de Bondsraadvergadering en
het reglement treedt in werking per 1 januari 2013.
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8.

Verkiezing bestuursleden KNKV

De voorzitter geeft aan, dat het huidige Bondsbestuur uit vijf leden bestaat. Johan Kosse heeft echter aangegeven het
Bondsbestuur te willen verlaten. Daardoor zijn er op het moment twee vacatures voor Bondsbestuursleden vacant met een
portefeuille Competitie, Arbitrage en Opleidingen en een portefeuille Marketing & Communicatie. Het Bondsbestuur heeft
inmiddels een aantal reacties ontvangen. Op grond van de statuten zal er een nieuwe selectiecommissie gevormd moeten
worden. Procedureel is er niet juist gehandeld, omdat het Bondsbestuur eerst een voordracht behoorde te doen aan de
Bondsraad. Door voortvarend optreden van de directeur zijn er intussen al drie kandidaten benaderd met het verzoek
zitting te nemen in de selectiecommissie, die inmiddels ook al positief gereageerd hebben. De voorzitter vraagt in deze de
goedkeuring aan de Bondsraadvergadering om de volgende personen te benoemen tot leden van de nieuwe
selectiecommissie: Edwin Mulder, Dick Mintjes en Erik Kraaij.
De Bondsraadvergadering bekrachtigt de benoeming van de selectiecommissieleden door het geven van een applaus.
De voorzitter geeft aan hier met de selectiecommissie op terug te komen en spreekt zijn hoop uit om de voordracht van
de kandidaten door de Bondsraad tijdens de vergadering op 15 september a.s. te laten bekrachtigen.
De voorzitter richt zich vervolgens tot Johan Kosse, die heeft aangegeven het Bondsbestuur te willen verlaten. De
voorzitter spreekt in een uitvoerige toespraak zijn dank uit voor zijn tomeloze inzet en energie vanuit diverse functies, die
hij binnen het KNKV heeft uitgevoerd en draagt namens het Bondsbestuur voor om Johan Kosse te benoemen tot Erelid
van het KNKV.
De Bondsraadvergadering bekrachtigt de benoeming met een groot applaus. Johan Kosse geeft op een hem
kenmerkende wijze zijn visie op verleden en toekomst van ons verbond en spreekt zijn dank uit voor de benoeming tot
Erelid van het KNKV.
De voorzitter geeft aan het officiële afscheid op een ander moment plaats te laten vinden en stelt het zeer op prijs, dat
Johan Kosse heeft aangegeven, dat het Bondsbestuur altijd een beroep op hem kan doen en dat hij daarnaast als
adviseur de Reglementscommissie bij gaat staan.

9.

Verkiezing leden van de Landelijke Commissies: TC, RC en CvB

9.1

Tuchtcommissie
Aftredend en herkiesbaar als algemeen voorzitter is dhr. Fred Troost
Aftredend en niet herkiesbaar is dhr. Cor Visser
Tussentijds aftredend is dhr. Piet Fabriek.
Onderstaande leden zijn aftredend en hebben zich herkiesbaar gesteld:
- dhr. Willem Bakermans
- dhr. Hans Evers
- dhr. Piet de Jeu
- dhr. Chiel Verwaal
- dhr. Henk de Vries
- dhr. Jan Wienesen
Het Bondsbestuur stelt voor om bovenstaande leden, die zich herkiesbaar hebben gesteld, opnieuw te benoemen
met dhr. Fred Troost als algemeen voorzitter en draagt daarnaast als nieuw lid voor:
- dhr. René Hogeweg
Bovendien doet hij ook het voorstel namens het Bondsbestuur om onderstaande personen te onderscheiden
wegens alle verdiensten voor het KNKV:
Bondsspeld aan de heer Piet Fabriek en KNKV Erelid aan de heer Leo Kievit en de heer Bas in ’t Veld.
Omdat Piet Fabriek en Bas in ’t Veld door omstandigheden verhinderd zijn, zullen de onderscheidingen op een
ander moment aan hen uitgereikt worden.
De Bondsraad bekrachtigt de voordrachten door het geven van een applaus.
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9.2

Commissie van Beroep
De leden die aftredend zijn en niet herkiesbaar:
- dhr. Jan Aardoom
- dhr. Cor de Jager
Het Bondsbestuur stelt voor als lid te benoemen:
- dhr. Jeroen Naves
De voorzitter stelt voor om onderstaande personen te onderscheiden wegens alle verdiensten voor het KNKV:
Bondsspeld aan de heer Jan Aardoom en KNKV Erelid aan Cor de Jager.
Omdat Jan Aardoom verhinderd is, zal zijn onderscheiding op een ander moment aan hem uitgereikt worden.
De Bondsraad bekrachtigt de voordrachten door het geven van een applaus.

9.3

Financiële Commissie
Er zijn geen personele mutaties.

9.4

Reglementscommissie
Het Bondsbestuur draagt onderstaand persoon voor als lid te benoemen:
- dhr. Bert Kosmeijer
De Bondsraad bekrachtigt de benoeming door het geven van een ovationeel applaus.

De voorzitter draagt aan de Bondsraadvergadering voor om Jan Souverein (voorzitter NKTV) en Herman Scholten
(voorzitter NKSV) te onderscheiden met de Broekhuysenmedaille. De Bondsraadvergadering bekrachtigt de benoemingen
door het geven van een applaus.

10.1

Bestuursbeleid

De voorzitter meldt dat District Zuid op zaterdag 16 juni 2012 een brief heeft ingezonden met een aantal vragen inzake de
bestuurlijke versterking. Op verzoek van de voorzitter citeert Hans Luijk de vragen:
De implementatie van een versterkt bestuursmodel maakt het noodzakelijk de verenigingen op 2 punten te herijken:
1
de aanscherping van het beleidsproces en
2
de structuur: de verdeling van taken en bevoegdheden zodanig dat de diverse organen elkaar versterken, opdat
effectief, efficiënt en met draagvlak kan worden opgetreden …… (Uit: Naar een Versterkt bestuursmodel voor de
KNKV).
Uit reacties van verenigingen uit de Districtsbijeenkomst Zuid van 14 mei 2012, waar het agendapunt Presentatie
Bondsbestuur en discussie over het conceptplan 2013-2016 niet door ging en afgaande op reacties uit regiovergaderingen
kan opgemerkt worden dat de verenigingen niet de indruk wekken op de hoogte te zijn van de impact van de Bestuurlijke
versterking, laat staan voldoende kennis hebben van het beleidsproces en de structuur.
Om de implementatie van de organisatiewijziging effectief te laten verlopen vragen wij het Bondsbestuur de verenigingen
duidelijk te maken wat beoogd wordt met aanscherping van het beleidsproces en wat de nieuwe structuur voor hen
betekent. Wat mogen we van elkaar verwachten: maak duidelijk hoe het beleidsproces loopt, wie wat doet, met daarbij een
duidelijke weergave van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de diverse geledingen: Bondsbestuur,
bureau, districtsbestuur, bondsraadsleden en verenigingen.
In de beantwoording, geeft de voorzitter aan van mening te zijn dat er tot op heden veel aandacht is besteed aan de
implementatie van de bestuurlijke vernieuwing. Alle districten hebben de keuze gehad om één Districtsbijeenkomst of
meerdere regio-bijeenkomsten te organiseren in het voorjaar 2012. District Zuid heeft gekozen om op 14 mei jl. één
bijeenkomst te houden, waar de pijlers van het conceptplan besproken zijn.
Bovendien is de implementatie van de Strategische Cyclus reeds vorig najaar gestart, waarbij het Bondsbestuur een
rondje heeft gemaakt langs alle Districten in de maanden oktober / november en hij op alle DAV’s present is geweest.
Vervolgens heeft de directeur met Bondsbestuurslid Irma Profijt een bezoek gebracht aan alle Districtsbesturen om hen te
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informeren over de inhoud van de Strategische Cyclus. Op 14 mei jl. is tijdens de Districtsbijeenkomst waardevolle input
verkregen van de verenigingen op het conceptplan.
De voorzitter gaat echter graag in op het verzoek van Hans Luijk en doet de toezegging om alsnog een bezoek te brengen
aan District Zuid om de Strategische Cyclus en het KNKV beleidsplan nader toe te lichten en te bespreken. De voorzitter
doet het verzoek aan District Zuid om dit te organiseren en de clubs uit te nodigen, waar de Strategische Cyclus niet is
‘geland’.
De voorzitter geeft een presentatie over het bestuursbeleid en nodigt de vergadering uit een open discussie te houden
om de input van de Bondsraadsleden en adviserende leden te vernemen over hetgeen we de afgelopen tijd in het kader
van de Strategische Cyclus hebben ondernomen en ook of het bestuursbeleid ook bij de Bondsraadsleden is geland.
Het ‘meerjarenbeleidsplan 2010-2015; Korfbal iedereen doet mee!’ bestaat uit de pijlers Groei, Korfbal als Topsport,
Bestuurlijke vernieuwing en Communicatie en imago. Vervolgens is hier bij gekomen het Olympisch Vuur, ook vanuit de
Sportagenda van NOC*NSF, waarbij het van essentieel belang is om onze positie als podiumsport te behouden), waar de
volgende pijlers onder vallen: de vitale samenleving om Groei te realiseren; excellente prestaties om korfbal als topsport te
etaleren en vanuit de economische impact (accommodaties en evenementen), het verbeteren van ons imago.
Een aantal punten die tijdens de presentatie naar voren waren gebracht:




Rondje Nederland langs de Districten door Bondsbestuur en Bondsbureau is goed ontvangen. Het zijn goede
bijeenkomsten geweest, waarbij er veel input van de verenigingen is ontvangen op het concept beleidsplan.
Binnen de strategische cyclus is het de bedoeling om de clubs meer te betrekken bij de Strategische Cyclus en deze
ook frequenter op te zoeken, mede ook om ze te helpen projecten rond te krijgen.
Bondsbestuur gaat in samenwerking met het Bondsbureau de plannen verder uitbouwen. Al in september wil het
Bestuur bovendien concrete acties op gang brengen in gesprek met verenigingen, om groei op gang te brengen.

Erik Kraaij, District NW brengt in:

Er zijn goede plannen gemaakt, echter is er geconstateerd, dat deze nog niet geheel geland zijn bij de verenigingen;
Stelt daarom voor om de verenigingen actief op te zoeken en de bijeenkomst in een kleiner verband te organiseren
om een goede discussie tot stand te brengen.

Daarnaast is het goed om deze verengingen frequent te blijven bezoeken om zo ook de clubs actief te krijgen op de
pijlers vanuit het meerjarenbeleidsplan.

De eerste aandacht zou uit moeten gaan naar het ledenverlies en het ombuigen van de curve naar Groei.

Besturen met een visie sluit hier naadloos op aan en zou de volgende stap voor veel verenigingen moeten zijn om zo
meer bewustwording bij verenigingsbestuurders te krijgen, wat zij zelf kunnen ondernemen om hun verenigingen
verder te ontwikkelen.
Martin Dekker, District ZW verzoekt om een totaal overzicht van de gegeven input tijdens de bijeenkomsten op het
concept Strategisch Beleidsplan.
De voorzitter geeft aan, dat het concept Strategisch Beleidsplan aangepast zal worden met de gegeven input vanuit de
Districts- en regiobijeenkomsten. Het aangepaste Strategisch Beleidsplan zal besproken worden op de Bondsbestuursvergadering van 16 juli a.s. Vervolgens zal dit plan toegezonden worden aan de Bondsraadsleden ter voorbereiding op de
Bondsraadsvergadering d.d. 15 september 2012, om het daarna tijdens de Bondsraadvergadering van 15 december aan
de Bondsraad vast te stellen. Ondertussen worden in samenwerking met o.a. de districten de uitvoeringsplannen
voorbereid.
Hans Luijk, District Zuid brengt in dat de Bondraadsleden geregeld ‘klachten’ krijgen (als scheidsrechterszaken, et
cetera) en vraagt zich af of er ook een klachtenprocedure bestaat.
Bondsbestuurslid Johan Kosse geeft te kennen, dat er meer opengestaan zou moeten worden om ook ‘problemen c.q.
klachten’ creatief op te lossen. Tot nu toe blijkt men hier nog iets huiverig tegenover te staan. Op dit gebied zal het e.e.a.
nog ontwikkeld moeten worden, waartoe het Bondsbestuur haar toezegging doet en op de Bondsraadvergadering van 15
december hierop terug zal komen. In de tussentijd is het goed dat Bondsraadsleden en Bondsbestuur elkaar over dit soort
zaken op de hoogte houden.
Lex Kaper, District NW

Invulling van Districtsbesturen: zorgdragen dat de rol van een districtsbestuurder helder is.

De verenigingen hebben hun input op het plan kunnen geven. Hij benadrukt het belang om helder te maken aan de
verenigingen welke onderwerpen wel in deze cyclus overgenomen zullen worden en welke onderwerpen er
meegenomen zullen worden in de volgende cyclus c.q. in uitvoeringsplannen. Dit om teleurstelling bij de
verenigingen te voorkomen.
De voorzitter erkent beide punten en gaat verder in op het eerste ingebrachte punt van Lex Kaper, dat hij eerder het
voorstel gedaan heeft aan de voorzitters van de Districtsbesturen om elkaar één of twee keer per jaar te ontmoeten om op
een informele manier bij te praten. Zij kunnen binnenkort een uitnodiging verwachten.
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Cor de Jager, Commissie van Beroep spreekt zijn zorg uit over de situatie in District Zuid, dat het Districtsbestuur nog
niet compleet is en verzoekt het Bondsbestuur en de andere Districten om waar mogelijk een helpende hand te bieden (op
het gebied van ledenbehoud en groei en ook het kader m.n. om het Districtskader bemenst te krijgen.
De voorzitter geeft aan dat het Bondsbestuur hier alle aandacht voor heeft en geeft het woord aan Bondsbestuurslid
Anita Derks. Zij erkent de noodzaak te zien, dat er vanuit het Bondsbestuur naar deze situatie gekeken wordt. Zij heeft
daarom meerdere malen contact gehad met de wnd. voorzitter van District Zuid. Het District heeft meerdere potentiële
kandidaten benaderd, echter heeft dit nog niet tot succes geleid. Indien de vergadering kwalitatief goede kandidaten weet
voor een functie als Districtsbestuurder, nodigt zij hen uit om dit te melden, zodat deze benaderd kunnen worden. Ook
geeft ze aan dat samenwerking tussen de Districtsbesturen zeer welkom is.
10.2

Weerstandsvermogen

De penningmeester stelt het weerstandsvermogen aan de orde en geeft een korte toelichting op de presentatie (die in de
stukken is opgenomen). Er zijn twee scenario’s uitgewerkt rekening houdende met de jaarrekening 2011 en de begroting
2012. De impact op het weerstandsvermogen is voor beide scenario's gekwantificeerd. Het bestuursvoorstel is besproken
met de LFC en de accountant. De visies van de accountant en de LFC zijn als bijlage bij de stukken aan de Bondsraad ter
kennisname gebracht.
Het Bondsbestuur geeft vanuit pragmatische redenen en voorspelbaarheid de voorkeur een weerstandsvermogen van
25% van het begrotingstotaal (scenario 1). Op deze wijze wordt tevens rekening gehouden met ontwikkelingen en inflatie.
Op het moment dat de financiering in totaliteit anders mocht zijn, dan zal er opnieuw gekeken worden naar de hoogte van
het percentage. De penningmeester stelt aan de Bondsraad voor om het weerstandsvermogen te bepalen op 25% van
het begrotingstotaal (scenario 1).
Erik Kraaij, District NW

Vindt het een goed voorstel en doet het verzoek om ervoor zorg te dragen, dat deze periodiek op de agenda blijft
staan, want de omstandigheden waarin dit weerstandsvermogen wordt gevormd kunnen veranderen.

District NW is voorstander voor de generieke methode (scenario 1), echter vraagt hij zich af wat dit betekent voor
De afdracht van de verenigingen na 2 tot 4 jaar.
De penningmeester geeft aan, dat er nooit een voorschot op de begroting wordt genomen voor 2 tot 3 jaar.
In de cyclus die op dat moment aan de orde is, zal er nagegaan worden of er een ‘rustige’ verhoging doorgevoerd zal
worden of hoe er ingezet zal gaan worden op nieuw beleid, gebaseerd op onze ambities. De herijking zal dan via de
begrotingscyclus plaats moeten vinden. De juiste route in deze is de discussie te voeren vanuit de Strategische cyclus,
gezamenlijk de beleidsvoorstellen te formuleren om daar vervolgens de financiële vertaalslag op door te voeren.
In dit proces zal er uiteraard gekeken worden naar de belangen van de individuele clubs en het KNKV als geheel.
Hans Luijk, District Zuid geeft aan in te stemmen met scenario 1 en vraagt zich af of de aanbevelingen die gedaan zijn
door de LFC en de accountant (zoals de paragraaf) meegenomen worden in de begroting.
De penningmeester zegt toe dat er standaard in de begroting aangegeven zal worden wat het weerstandsvermogen voor
toekomstige jaren is. Bovendien zal er aangegeven worden of er aanleiding is om het percentage te wijzigen.
Er zijn geen vragen meer. De voorzitter stelt vast dat de vergadering heeft besloten in te stemmen met een
weerstandsvermogen met een omvang van 25% van het begrotingstotaal voor het komende jaar (scenario 1).
De voorzitter spreekt zijn dank uit naar de vergadering.

11.

Rondvraag

Ad Vos, District ZW brengt in dat hij heeft begrepen dat de omslagregeling van reiskosten is aangepast. Dat is een
regeling voor verenigingen die geografisch gezien lastiger in Nederland liggen en daarom gecompenseerd worden in de
reiskosten. Hij vraagt zich af wat de aanleiding is geweest van deze aanpassing, welke procedure daarvoor gevolgd is en
of het Bondsbestuur inzicht heeft in de consequenties.
De penningmeester geeft aan, dat de reden van aanpassing is, dat dit soort situaties minimaal voorkwamen en zegt toe
dat bij exceptionele omstandigheden, er altijd een verzoek ingediend kan worden bij het Bondsbestuur en deze zal kijken
naar de individuele omstandigheid. De oude regeling was niet meer actueel. Ten aanzien van de gevolgde procedure: de
regeling is in de vergadering van augustus 2011 in het Bondsbestuur afgeschaft en op 17 september zijn alle verenigingen
per brief geïnformeerd en dit is in januari 2012 herhaald met de wijzigingen van alle bestuursbesluiten die vanaf 25 juni
2011 waren genomen. Bovendien is het bestuursbesluit destijds ook gepubliceerd op de KNKV website.
De voorzitter geeft aan dat in de regiobijeenkomst van District ZW in Zeeland hier ook vragen over waren en verzoekt de
voorzitter van Districtsbestuur ZW deze verenigingen te informeren.
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Joop van Vegten, District NW brengt in twee punten in:
 Tijdens de Bestuursacademie voor de Bondsraadsleden is voorzien in een document ‘tijdspad 2012’ met
betrekking tot de activiteiten binnen de Strategische Cyclus. Hij verzoekt het Bondsbestuur zich te committeren
aan deze planning, zodat de Bondsraadsleden hun vergadercycli hierop aan kunnen passen en voldoende tijd
hebben om te vergaderen en de stukken te bespreken.
 Tijdens de Bestuursacademie heeft de voorzitter de toezegging gedaan, dat indien de Bondsraad informatie
nodig heeft betreffende het uitvoeren van hun functie, zij deze op kunnen vragen bij het Bondsbestuur. Spreker
vindt het belangrijk dat de gehele vergadering hiervan op de hoogte is. Hij doet daarbij ook het verzoek aan het
Bondsbestuur, dat indien er iets wel of niet goed gaat, dat zij de Bondsraad daarover informeert. De voorzitter
zegt dit toe en vindt dit ook een voorwaarde om goed samen te werken met de Bondsraad.
Hans Fontijn, District NW doet het verzoek om na vaststelling van de conceptnotulen, de definitieve notulen te doen
toekomen aan de Bondsraad en de adviserende leden per e-mail.
12.

Sluiting

De voorzitter bedankt de vergadering voor hun aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering om 13.15 uur.
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