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OPENING

De voorzitter, Rob Meijer, opent de vergadering en heet iedereen welkom.
De voor¿itter noemt het verplaatsen van de bondsraad van 10 juni naar vandaag 1 juli 2017 aangezien de
accountantscontrole niet op tijd was afgerond. Dit had te maken met de financiele afwikkeling van het EK
2016. B¡j agendapunt 4 zal dit uitgebreid aan de orde komen. 'Gelukkig kunnen we stellen dat het KNKV een
sterke organisatie is en deze tegenvaller goed kan opvangen', voegt de voorzitter er aan toe.
De voorzitter vervolgt zijn openingswoord met de opmerking dat er weleens gezegd wordt dat het KNl(/
teveel ambities heeft. De voorzitter is van mening dat je ambities mag uiten, maar dat het ook zeker goed is
om keuzes te maken. Kijken we naar de zichtbaarheid van de korfbalsport en het consistent positioneren van
het merk Korfbal, dan kan worden gesteld dat in het afgelopen verslagjaar de zichtbaarheid van onze sport in
de media aanzienlijk groter is geworden. De voorzitter noemt streaming van de wedstrijden, met dank aan de
verenigingen, de gezonde concurrentie tussen NOS en Ziggo Sport en de Nederlandse uitzending naar de
World Games in Polen onder leiding van het KNlry namens NOC.NSF.
De voorzitter blikt na zes jaar voozitterschap uitgebreid terug. Goed nieuws is dat het ledenaantal sinds 10
jaar weer is gegroeid. Er is een ledenwinst in 2017 geboekt van 557 leden t.o.v. 30 juni 2016.

Terugblik afgelopen zes jaar:
1. Ontwikkeling van een topsportbeleid resulterend in status Podiumsport voor korfbal in de Sportagenda
2013-2016.
2. Doorontwikkeling topsportbeleid resulterend in status focussport voor zowel topspor! als
opleidingsprogramma in Sportagenda 2017+.
3. Toewijzing coördinatie World Games 2017 namens NOC*NSF, inclusief budget van €50.000, - in de
Sportagenda 2017+.
4, Uitbreiding Play-off structuur naar Hoofdklasse senioren, A-jeugd en B-jeugd.
5. Steeds meer evenementen bij verenigingen en door verenigingen georganiseerd met de
Hoofdklassefinale zaal en Nationale kampioenschappen veldkorfbal als paradepaardjes.
6. Reorganisatie beroepsorganisatie en het klaarmaken van het KNKV voor de toekomst.
7. De veldverkleining.
8. Moderne inzichten in de ontwikkeling van het spelend kind vertaald in het succesvol invoeren van
4Korfbal.
Het afremmen van de daling van het ledenaantal, ingezet in 2008 en nu in 2017 hel kantelpunt
bereikt.
10. Het betrekken van de verenigingen door middelvan het organiseren van het Korfbalcongres, het
Rondje Nederland en het invoeren van co-creatie.
11. ln goede samenwerking met de topclubs ontwikkelen van streaming Kl-competitie en nationale teams,
waardoor de zichtbaarheid van korfbal aanzienlijk is verhoogd.
12. Het verplaatsen van de zaalfinale van Ahoy naar Ziggo Dome met status best bezochte
zaalsportevenement van Nederland als gevolg.
13. Moderniseren van de korfbaltechnische opleidingen en Europese erkenning van het KT4-diploma.
14. De ontwikkeling van een nieuw, internationaal overgenomen format Beachkorfbal leidend tot een
toolkit voor Nederlandse verenigingen, een toernooiencircuit culminerend in een NK en het eerste EK

9.

Beachkorfbal in 2017.
15. Het succesvol opzetten van beleid voor een Veilig Sportklimaat.
16. Het succesvol omarmen van Nlkorfbalen het daarna omzetten in het eigen platform Korfbal.nl met
groot bereik.
17. Het tot twee keer toe verlengen van het contract met de NOS en het verdubbelen van de te ontvangen
bijdrage.
18. Sportief toetreding tot Team NL.
19. Qua marketing toetreden tot Team NL. Zesjarige sponsorovereenkomst voor nationale teams a
€ 50.000 per jaar.
20. Aanzienlijke verbetering van de samenwerking met de lKF. Samen staan we voor de olympische
ambitie van korfbal.
21. Versterking van de samenwerking met Belgie, onder meer op het gebied van opleidingen, competities

en herinvoering dubbelinterland.
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22. Over zes jaar gezien blijft er sprake van een enorme verbetering van de financiële positie van het
KNKV. We zijn een van de financieel gezondste bonden van Nederland.

23. De beste zaalsportcompetitie van Nederland.
24. Oranje Europees en Wereld kampioen en winnaar van de World Games.
De voorzitter wenst iedereen een goede vergadering.

2. INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN
De voorzitter meldt de afwezigheid van bondsbestuurslid Jeroen Weijermars. De overige berichten van
verhindering worden in het verslag opgenomen.

Gezien deze bondsraad na 30 juni van dit jaar wordt gehouden, meldt de vooaitter dat een eventuele
stemming gebaseerd zalzijn op de ledencijfers van 30 juni2017.
Nieuw bondsraadslid district Noord West Sander Bloemendaal wordt welkom geheten door de voorzitter en
stelt zichzelf kort voor. Ook bondsraadslid district Noord Roel Jalvingh, vandaag voor het eerst aanwezig in
de functie van bondsraadslid, stelt zichzelf kort voor.
De voozitter verwijst naar twee ingekomen stukken van Edwin Mulder, district Zuid en Joop Meijran, district
Oost, die de bondsraadsleden voorafgaand aan de vergadering hebben ontvangen. Beide stukken worden
later tijdens de vergadering behandeld.
De gisteren ingekomen email met een aantalvragen van Roel Jalvingh, district Noord, wordt na de
bondsraad schriftelijk beantwoord met een afschrift aan de bondsraadsleden. Roel Jalvingh gaat hiermee
akkoord (actiepunt 70).
Er wordt staande een moment van stilte in acht genomen voor het overlijden van twee coryfeeën uit de
tuchtcommissie dit jaar, Sietze van der Heide en Bas in 't Veld.

Afwezig met kennisgeving
Bondsbestuur:

Jeroen Weijermars

Bondsraadsleden
District Noord:
District Noord-West:
District Oost:
District Zuid:
District Zuid-West:

Henk Bakker, Teun-Jan Kootstra, Dick Mintjes en Hans Rottink
Klaas van Heeringen en Jos Timmer
Abele Kuipers en Matthijs Soede
Jeroen Liebrand
Ronald Dingenouts

Districtsbestuurslid Zuid-West:
Commissie van Beroep:
Tuchtcommissie:

Jaap Nederlof
Cor Ruitenbeek
Rene Hogeweg, Leo Kievit en Hieke Stellema

3. VERSLAG

KNKV BONDSRAAD D.D. 1O DECEMBER 2016

Het verslag wordt met de onderstaande opmerking vastgesteld en goedgekeurd.

Willem Tilma, district Noord, dient het vezoek in om in het verslag de opmerkingen op het verslag en de
actiepuntenlijst te vermelden i.p.v. alleen de vermelding 'het verslag wordt aangepast a.d.h.v. de opmerkingen'
Daar waar gewenst zal dit worden toegepast.

Joop Meijran, district Oost, pfeit voor een korter en leesbaar verslag voor verenigingen. Gert-Henk Harmsen,
district Zuid en Ton Mol, district Noord West, pleiten voor het behoud van het huidige verslag. Hans Fontijn,
district Noord West, voegt daaraan toe dat hij het de taak van de bondsraadsleden vindt om de achterban te
informeren en met hen te bespreken wat er leeft binnen korfballand en dat zijdit niet uit het verslag zouden
moeten halen.
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De

voorzitter rondt de discussie af met het voorstel het verslag te houden zoals het is. De bondsraad is

akkoord.

Ralph von Franquemont, reglementscommissie, wijst op artikel 6 van het Huishoudelijk reglement, waarin
staat dat het verslag van de bondsraad binnen acht weken gepubliceerd moet worden. De voorzitter streeft er
naar het Huishoudelijk reglement na te leven.

3.I ACTIEPUNTENLIJST
De afgehandelde actiepunten worden verplaatst naar de lijst met afgeronde actiepunten.

4.

FINANCIELE AFWIKKELING EK 2016

De voorzitter geeft een toelichting op het uitgebreide interne onderzoek dat heeft plaatsgevonden. Er is
overwogen om ook een extern onderzoek te laten uitvoeren, maar het bondsbestuur is er voor bijna 100% van
overtuigd dat er geen ander resultaatzal uitkomen, dan dat er nu voor ligt. Het bondsbestuur heeft n.a.v. de
Managementsamenvatting financieel resultaat EK 2016 diverse vragen vanuit de bondsraad ontvangen en
voorafgaand aan deze bondsraad beantwoord met een afschrift aan alle bondsraadsleden.

Gert-Henk Harmsen, district Zuid, geeft aan dat het hem met name gaat om de maatregelen die genomen zijn
om dit in de toekomst te voorkomen. ln de laatste alinea van de samenvatting is hier summier iets over
opgenomen en hij zou dit graag wat meer toegelicht zien. De voorzitter geeft aan dat het KNKV voor het eerst
bij een evenement het hele project heeft uitbesteed inclusief financiën en de rapportage daarvan, zodat de
bureaumedewerkers hun eigen werk konden blijven uitvoeren. Deze totale uitbesteding gaat niet meer
gebeuren. Het eerste grote moment na het EK 2016 was de Ziggo Dome finale en het bondsbestuur heeft veel
kritischer gekeken naar verwachtingen en resultaten. Deze lijn zal het bestuur doorzetten.

Edwin Mulder, district Zuid, heeft dan wel een aanvullende vraag wat betreft de aanslag op de
bureaumedewerkers in de toekomst. De voo¡zitter geeft aan dat er nog steeds externe partijen ingeschakeld
worden, maar de financiële verantwoordelijkheid blijft intern, zodat controle veel beter mogelijk is.
Ton Mol, district Noord West, geeft aan dan zijn gevoel over deze zaak niet goed is. Er is budget uit handen
gegeven, de controlefunctie is misgegaan. Waar zat nou dat controle moment of was er geen controle moment.
En is er over de overschrijding gecommuniceerd of is het overkomen. Hij begrijpt dat het KNI(/ verder moet, hij
kan ook achter de oplossing staan, maar dit heeft een aardig bedrag per vereniging gekost. De voorzitter
geeft aan dat h'lj te weinig controle niet het juiste woord vindt. Het bondsbestuur dacht het onder controle te
hebben, maar de externe partij leverde onjuiste cijfers aan. Er is ook nooit een verzoek bij de voorzitter of
penningmeester binnengekomen voor overschrijding van de begroting, terwijlop papier is vastgelegd dat voor
elke overschrijding een handtekening van de voorzitter of penningmeester nodig was.

Edwin Mulder, district Zuid, geeft aan dat ondanks het financiële debacle, hij het bondsbestuur wil
complimenteren met de informatievoorziening en afhandeling van dit traject.
Jan van den Driest, district Zuid West, heeft een vraag over de relatie met de externe partner. ln de
rapportage staat dat de verhaalmogelijkheden nihilzijn, op basis waarvan wordt dit geconcludeerd? De

voorzitter geeft aan dat het bedrijf zijn verplichtingen niet meer kan nakomen. Verhaalmogelijkheden zijn er
vooralsnog niet, maar dat betekent niet, dat het niet open blijft staan.

Erik Kraaij, Noord West, neemt namens een aantal bondsraadsleden het woord, omdat in de samenvatting
gevraagd wordt om een oordeel van de bondsraad of het bondsbestuur al dan niet verwijtend heeft gehandeld
Namens de bondsraadsleden van Noord West leest hij een verklaring voor.
De voorzitter schorst de vergadering om overleg te plegen binnen het bondsbestuur, aangezien het
bondsbestuur deze verklaring voor het eerst hoorVleest. Na de schorsing geeft de voorzitter aan dat het
bondsbestuur moeite heeft met twee punten die zijn opgenomen in de verklaring.
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Na een discussie over de tekst van de verklaring wordt de vergadering opnieuw geschorst om tot een
aangepast tekstvoorstel te komen. Bondsraad en bondsbestuur gaan uiteindelijk akkoord met de onderstaande
verklaring:

{ De bondsraad in vergadering bijeen op 1 juli2017;
./ heeft kennis genomen van de Financiële afwikkeling van het
/
./
./
./

EK2016 middels

de

Managementsamenvatting, de beantwoording van schriftelijke vragen van de bondsraad door het bestuur,
van het advies van de LFC en van de vraag van het bestuurom het oordeel van de bondsraad;
constateert dat het bestuur het financiële resultaat ten laste wil brengen van de jaarrekening 2016;
constateert dat het bestuur een aantal personele en beheermaatregelen heeft getroffen om herhaling te
voorkomen;

constateert dat het bestuur van mening is dat zij evenals de directie niet verwijtbaar heeft gehandeld;

constateert dat de LFC "geen bevestigend nog ontkennend oordeel kan geven over waar exact de
verwijtbaarheid ligt";

,/ is van oordeel dat achteraf is gebleken dat taken en verantwoordelijkheden ten aanzien van
projectaansturing niet afdoende zijn geweest en voor verbetering vatbaar zijn;
,/ is van oordeel dat de beheermaatregelen zich eerst in de praktijk moeten uitwijzen alvorens de bondsraad
./
5.

kan vertrouwen op uitvoering van nieuwe projecten conform afspraak;
vezoekt het bestuur om bij nieuwe, omvangrijke projecten de bondsraad tijdig en passend te informeren.

VERSLAG BOEKJAAR

I

JANUARI 2016 T/M 31 DECEMBER 2OI6

5.I JAARVERSLAG
De voorzitter geeft aan dat het bondsbestuur voorafgaand aan deze vergadering geen vragen en/of
opmerkingen heeft ontvangen en gaat er dan ook vanuit dat de bondsraad akkoord is met het Jaarverslag
2016. Dit wordt unaniem bevestigd.

5.2 JAARREKENING EN ADDITIONELE TOELICHTING OP DE F!NANCIELE VERANTWOORDING OVER
DE PERIODE I JANUARI2016 T/M 3I DECEBER 2OI6
De voorzitter geeft de penningmeester het woord. De penningmeester geeft een korte toelichting op de
meegestuurde toelichting. De penningmeester heeft voorafgaand aan de vergadering diverse vragen
ontvangen van bondsraadsleden en deze vragen zijn schriftelijk beantwoord met een afschrift aan alle
bondsraadsleden.

Erik Kraaij, district Noord West, heeft namens afwezig bondsraadslid Jos Timmer een vraag n.a.v. het
antwoord dat is gegeven op vraag 9. Jos Timmer vindt het jammer dat als gevolg van het EK 2016 het
innovatiefonds on hold is gezet en wil het bondsbestuur vragen om het z.s.m. in werking te stellen met heldere
criteria waar verenigingen op kunnen reageren. Hij is van mening dat met name het innovatiefonds het KNKV
en voornamelijk verenigingen vooruit gaat helpen. De voorzitter zal het tijdens de eerstvolgende
bestuursvergadering bespreken (actiepunt 70).
Rene Mulder, district Zuid West, zou graag zien dat de reservering van 50.000 euro voor EK /VK (dotatie) niet
opgenomen wordt als resultaatbestemming. Hij ziet het als een vrijbrief om het komende EK in 2018 met een
tekort van 50.000 euro te draaien. De penningmeester geeft aan dat het zeker geen vrijbrief is om 50.000
euro extra uit te geven, maar een reservering die nodig is aangezien je met onzekerheden te maken hebt,
bijvoorbeeld een inschatting over toeschouwers aantallen en sponsorinkomsten. Het bondsbestuur neemt het
voorstel van Rene Mulder niet over en handhaaft de reservering.
Via Roel Jalvingh zijn er nog enkele vragen na de sluitingstermijn binnengekomen. Afgesproken wordt met
goedkeuring van de vragensteller dat deze achteraf worden beantwoord voor zover dit nog iets gebeurd met de
5
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beantwoording van de vragen die gesteld en beantwoord zijn met een afschrift naar de bondsraadsleden

(actiepunt 71)

5.3 RAPPORTAGE VAN DE LANDELIJKE FINANCIELE COMMISSIE
Er z'rjn geen vragen n.a.v. de rapportage.

5.4

DECHARGE BESTUURDERS VOOR HET GEVOERDE BELEID

De Jaarrekening 2016 wordt door de bondsraad unaniem goedgekeurd. De bondsraad neemt het advies van
de Landelijke Financiële Commissie over en verleent het bondsbestuur decharge voor het door haar gevoerde
beleid.

6.

VOORSTELLEN TOT WIJZIGING VAN DE REGLEMENTEN

De voorzitter geeft bondsbestuurslid Jeroen Breeschoten het woord. Jeroen Breeschoten schetst hoe
e.e.a. tot stand is gekomen, hij bedankt de diverse betrokken commissies en hoofd Competitie Remco Winter
voor het vele werk dat is verricht.

Rinus de Bondt, district Oost, heeft een vraag over artikel 7 Reglement van Wedstrijden op pagina 1. Er staat
dat er een mogelijkheid is om een verzoek in te dienen om een team hoger in te delen, is die mogelijkheid er
ook om lager in te delen? Jeroen Breeschoten geeft bondsbestuurslid Anita Derks het woord. Anita Derks
geeft aan dat in het verleden is gebleken dat veel verenigingen de jeugdteams te laag indelen omdat men
graag kampioen wilworden. De keuze hoger is bewust gemaakt vanuit data analyse.
Rene Mulder, district Zuid West, doet een voorstel m.b.t. artikel29 Reglement van Wedstrijden pagina 5. Hij
stelt voor om per direct te besluiten deze mogelijkheid in te voeren voor alle top- en wedstrijdkorfbal klassen.
De voorzitter geeft aan dat het een goede gedachte is, ook gezien de geluiden tijdens Rondje NL 2017. De
voorzitter doet dan ook een dringend vezoek aan de bondsraad om hiermee in te stemmen, zodat het
bestuur dit kan vastleggen middels een bestuursbesluit.
De voozitter brengt de betreffende voorstellen in stemming. De bondsraad is unaniem akkoord.

7.

4KORFBAL

De voor¿itter geeft een korte terugblik op het proces rond de besluitvorming en evaluatie van 4Korfbal.
Het bondsbestuur stelt aan de bondsraad voor het bestuursbesluit jeugdkorfbal, zoals het nu voorligt, te
handhaven.

Erik Kraaij, district Noord West, geeft aan dat de bondsraadsleden van district Noord West tijdens de
bondsraad van 10 december 2016 hebben gevraagd het besluit te splitsen in invoering van 4Korfbal en de
regels t.a.v. verdedigd schieten (artikel 11.1. van het betreffende bestuursbesluit). Hij leidt af uit het voorstel van
het bondsbestuur dat dit klaarblijkelijk niet is gevolgd. De voorzitter bevestigt dit.
Erik Kraaij geeft aan dat de bondsraadsleden van district Noord West moeite blijven houden met die bewuste
regel t.a.v. verdedigd schieten, aangezien zij vanuit de verenigingen horen dat er nog te grote verschillen zijn in
uitslagen. De bondsraadsleden van district Noord West zullen voor de handhaving van het bestuursbesluit
stemmen, maar roepen het bondsbestuur op om met name bij de beginnende E- en F-teams het plezier van de
kinderen te laten prevaleren. Erik Kraaij doet het voorstel om bijvoorbeeld voorafgaand aan de competitie de
indeling van E- en F-teams te bepalen middels een toernooivorm. De voorzitter geeft aan deze mogelijkheid
samen met het bureau te gaan bekijken (actiepunt 72).
Roel Jalvingh, district Noord, wijst het bondsbestuur op een ontbrekende 'k'op pagina 1 bij de opsomming bij
de A-jeugd.
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Voorzitter brengt de handhaving van het bestuursbesluit 4.3 in stemming. De bondsraad stemt unaniem voor
handhaving.

8.

NOTITIES N.A.V. EVALUATIE BONDSRAAD PERIODE 2012.2015

De voorzitter geeft Edwin Mulder, district Zuid, het woord n.a.v. zijn brief die toegevoegd is aan de
vergaderstukken. Edwin Mulder geeft een toelichting op zijn brief. De voorzitter geeft aan dat het
bondsbestuur volledig achter de inhoud van de brief staat.

Erik Kraaij, district Noord West, geeft aan dat hij het een boeiende discussie vindt die Edwin Mulder aanhaalt,
maar waar meer tijd voor gereserveerd zou moeten worden dan vandaag beschikbaar is.
Frans Grotendorst, district Oost, stelt voor dit onderwerp voor de volgende vergadering goed voor te bereiden
met een kleiner comité. Afgesproken wordt dat Frans Grotendorst een commissie formeert met daarin vanuit
elk district een bondsraadslid. Ook het bondbestuur en bondsbureau zullen vertegenwoordigd zijn (actiepunt
73).

Erik Kraaij, district Noord West, haalt het voorstel dat vermeld staat in de notitie 8.3 Bestuursbesluiten en
reglementswijzigingen onder punt 5 wijzigingsvoorstellen aan. Er wordt gevraagd of de bondsraad akkoord

gaat met deze wijzigingsvoorstellen, zodat deze voorstellen verder uitgewerkt kunnen worden. De bondsraad
gaat akkoord en afgesproken wordt dat de eerder geformeerde werkgroep het vervolg oppakt.

Bondsbestuurslid Jeroen Breeschoten initieert een afspraak (actiepunt 74).

9.

VERKIEZING LEDEN VAN HET BONDSBESTUUR

De voorzitter geeft het woord aan de penningmeester. De penningmeester geeft aan dat de heer Rob Meijer
en mevrouw Anita Derks aftredend en herkiesbaar zijn en dat de heer Remco Boer aftredend en niet
herkiesbaar is.

Erik Kraaij neemt namens de bondsraad het woord en spreekt de waardering uit over de inzet en
inspanningen die de bondsbestuursleden plegen voor het korfbal en het Korfbalverbond. Daarnaast vraagt hij
aandacht voor het feit dat de voorzitter reglementair de laatste periode als bondsbestuur ingaat. Hij heeft
voorafgaand aan de vergadering de vraag gesteld aan het bondsbestuur om daar tijdig aandacht aan te
besteden. Hij benadrukt de waardering, maar vindt het ook van belang dat er oog voor de toekomst is. De
schriftelijke beantwoording vanuit het bondsbestuur op die vraag is helder.
Vervolgens wordt de herverkiezing van Rob Meijer als Anita Derks met applaus bekrachtigd.
De voorzitter geeft aan dat de opvolging van zowel Remco Boer als het voozitterschap de volle aandacht
heeft.

Afgesproken wordt dat in het kader van continuTteit de bondsraadsleden Edwin Mulder en Dick Mintjes ook
dit keer de bondsraad zullen vertegenwoordigen in de benoemingscommissie bondsbestuurslid. Naast de
voorzitter en een van de directieleden. De werving- en selectieprocedure zal worden opgestart (actiepunt
75).

De voorzitter bedankt Remco Boer voor alle werkzaamheden die hij verricht heeft als bondsbestuurder. Op
enig ander moment zal gepast afscheid van hem worden genomen

10. VERKIEZING
1O.I.A

LEDEN VAN DE DIVERSE GOMMISSIES

PROFIELSCHETS TUCHTCOMMISSIE

De bondsraad is akkoord met de opgestelde profielschets.

1O.I.B

PROFIELSCHETS LANDELIJKE FINANCIËLE COMMISSIE
7
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De bondsraad is akkoord met de opgestelde profielschets. Een werving- en selectieprocedure zalopgestart
worden voor een derde commissie lid en een reserve lid (actiepunt 76).

IO.I.C

VOORSTEL BENOEMING KANDIDATEN OP VOORDRACHT VAN DE TUCHTCOMMISSIE

De voorzitter stelt voor om i.v.m. het overlijden van Sietze van der Heide en Bas in 't Veld buiten de
procedure om, de door de Tuchtcommissie voorgedragen kandidaten Minicus Flapper en Klaas Scholte
te benoemen als leden van de Tuchtcommissie. De bondsraad gaat akkoord.

10.2

REGLEMENTSCOMMISSIE

Aftredend en herkiesbaar is de heer Joop van Vegten.
Het Bondsbestuur stelt voor om Joop van Vegten te herbenoemen. Dit wordt met applaus bekrachtigd.

r0.3

TUCHTCOMMTSSTE

Aftredend en herkiesbaar zijn de heren Benedictus Benedictus, Ron van Brussel, Henk Duits, Leo Kievit
en Gerrit Lolkema.
Het Bondsbestuur stelt voor om bovenstaande leden te herbenoemen. Dit wordt met applaus bekrachtigd

10.4

COMMISSIE VAN BEROEP

Aftredend en herkiesbaar zijn de heren Wim vd Heijden, Cor Ruijtenbeek, Henk van der Woud en Jan van

Zomeren.
Het Bondsbestuur stelt voor om de bovenstaande leden te herbenoemen. Dit wordt met applaus bekrachtigd
Aftredend en niet herkiesbaar zijn de heren Ruben van Arkel (voorzitter) en Aad van Herk. Op een nader
moment zal afscheid genomen worden.
Het bondsbestuur stelt voor om de heer Jeroen Naves (huidig lid van de Commissie van Beroep) te
benoemen als voozitter van de Commissie van Beroep. Dit wordt met applaus bekrachtigd.

11.

RONDVRAAG

Joop Meijran, district Oost, pleit voor meer promotie van korfbal in de Achterhoek. De voorzitter geeft aan
dat dit ook geconstateerd is door het districtsbestuur Oost. De voorzitter roept op om als district een plan te
maken en ondersteuning vanuit het bondsbureau in te schakelen bij de uitvoering van dit plan. Daarnaast doet
hij een suggestie voor de verenigingen in de Achterhoek om een samenwerking aan te gaan met een Topclub
om extra promotie te vergaren.

Hans Fontijn, district Noord West, roept het bondsbestuur op om werk te maken van het 'zaterdagsyndroom'.
De voorzitter geeft aan dat het bondsbestuur hiervoor aandacht heeft gevraagd tijdens het Rondje NL, maar
dat er geen draagvlak voor te vinden is. Het bondsbestuur kan zaterdagverenigingen reglementair niet
verplichten om op zondag uit te spelen. Het bondsbestuur zal op dit onderwerp dan ook geen verdere stappen
ondernemen. Verenigingen zijn natuurlijk altijd vrij om met een initiatief en voorstel te komen.

RoelJalvingh, district Noord, wil aandacht vragen voor de aanwijzing van wedstrijden in de laagste klassen
van het wedstrijdkorfbal in de uithoeken van district Noord. Scheidsrechters die worden aangewezen, komen
regelmatig niet opdagen. Directeur Henry van Meerten geeft aan dat hij al eerder naar deze vraag heeft
gekeken. Het KNKV is flexibel in de uithoeken van het land. De Rompregeling Arbitrage biedt ruimte. Als
KNKV kunnen we veel organiseren, maar op een gegeven moment houdt het ook op en juist waar het ophoudt
bieden we de verenigingen flexibiliteit om samen met buurverenigingen te k'rjken hoe e.e.a. op te lossen. Stuur
de vragen die binnenkomen door naar het bondsbureau, zodat nogmaals uitleg gegeven kan worden aan de
betreffende verenigingen dat er meer mogelijkheden zijn.
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Ralph von Franquemont, reglementscommissie, maakt een opmerking over het uitvoeringsbesluit
kaderfuncties dat ter informatie toegevoegd is aan de vergaderstukken. Dit verdient nog enige aandacht zowel
tekstueel als wat betreft de borging in het Huishoudelijk reglement.
De voorzitter stelt voor het op te schorten, maar wel met de bedoeling dat de uitvoering dit jaar in werking
treedt. De reglementscommissie zal samen met het bureau komen tot een allesomvattende regeling

(actiepunt 77).

12. SLUITING
De voorzitter dankt iedereen voor zijn of haar inzet en input en het vertrouwen in het bondsbestuur. Hij sluit de
vergadering en wenst allen een goede vakantie toe.
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