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6 december 2011
De heer P. v.d. Griendt (Dalto), de heer P. de Jong (DeetosSnel/Volhuis), de heer H. v.d.
Woude (DOS’46/Engeldot), de heer M. Soede (DVO), de heer A. Ankum (KZ/Hiltex), de
heer P. Jansen (Nic./Alfa-college) en de heer M. Dekker (PKC/Hagero)
De heer R. Meijer (voorzitter), de heer K. Rodenburg (technisch directeur) en mevrouw
M. Kramer (coördinator sponsoring)
Blauw Wit, Fortuna/MHIR en TOP/Wereldtickets
Mw. A. Medendorp
Actie
door:
De heer Meijer opent dit overleg om 19.30 uur en heet iedereen
welkom. Graag wil hij even kort stilstaan bij de eerste zeven
maanden van zijn voorzitterschap. Hij zet nogmaals uiteen dat het
de komende periode twee doelstellingen belangrijk zijn: Groei en
Olympisch Vuur (vergroting sportparticipatie en topsport). Samen
met zes anderen en de voorzitter/directeur van het Olympisch Vuur
maakt hij deel uit van een werkgroep. Bovendien wordt er
gestreefd naar korfbal als Olympische sport in 2028. Tevens geeft
hij aan dat zowel het KNKV als het korfbal binnen NOC*NSF hoog
staan aangeschreven. Uitgangspunten van het bestuur zijn
ondermeer dat zij proberen extern een belangrijkere rol te kunnen
spelen en menen dat het bureau de zaken intern zelf moet regelen.
Om de ledengroei van minimaal 4% per jaar te kunnen halen,
houdt hij een pleidooi voor de opgave van alle leden van de clubs
bij het KNKV. Momenteel wordt er gewerkt aan een analyse
(waarbij de clubs betrokken zullen worden). Op de vraag vanuit het
overleg om de ledencijfers te publiceren, antwoordt de heer Meijer
dat hij hierin actie zal ondernemen.
De heer Meijer meldt de drie berichten van verhindering: Blauw
Wit, Fortuna/MHIR en TOP/Wereldtickets.nl
Daarnaast geeft de heer Meijer een kort verslag van de
ledenberaad van NOC*NSF (podiumprogramma). 2012 is een
meetjaar. Er bestaat een grote kans om te kunnen
doorontwikkelen, wij zijn dan ook positief, maar er is hierin nog
heel wat werk te verrichten. De heer Meijer benadrukt dat de
contacten met NOC*NSF op alle gebieden goed zijn.
De heer Meijer meldt zin uitnodiging voor de nieuwjaarsreceptie
van het Koninklijk Huis (17 januari 2012).
Dit verslag wordt zonder verdere op- en/of aanmerkingen
goedgekeurd.
e
Naar aanleiding van punt 6, 3 bullit (spelregels Korfbal Challenge)
vraagt de heer Ankum (KZ/Hiltex) naar de experimenten met de
schotklok. De heer Rodenburg geeft aan dat er binnenkort een
arbitragestuk op de Wereldtickets Korfbal Leaguesite zal
verschijnen.
Daarnaast merkt de heer Ankum (KZ/Hiltex) op dat het nationale
trainingsprogramma 2012 nog niet is ontvangen. De heer
Rodenburg legt uit dat dit te maken heeft met de nog op te nemen
wijzigingen. Er ontstaat enige discussie over wie het programma
van het nationale team invult, waarbij de heer Dekker
(PKC/Hagero) aangeeft hierover graag vooraf mee zou willen
denken. De heer Rodenburg zegt dat dit ook op 30 december a.s.
in het coachoverleg (met de Wereldtickets Korfbal Leaguecoaches)
aan de orde zal komen, waaraan de heer Meijer toevoegt dat ook
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de besturen van deze clubs en de technische staf van het KNKV
betrokken moeten worden.
Koppeling
Ook tijdens dit overleg ontstaat er een discussie over de koppeling.
Het standpunt van het bestuur is bekend, zij zijn voor. Echter in de
laatstgehouden Algemene Vergadering is dit afgewezen. De te
volgen procedure is:
 Bestuur wil koppeling meenemen in strategische cyclus;
 Voor juni 2012 een bestuursbesluit;
 Seizoen 2013/2014 ingaan;
 Beperken tot de Wereldtickets Korfbal League
Bankbezetting
De heer Rodenburg geeft aan dat het KNKV de richtlijnen van de
IKF volgt: 13 op de bank (8 spelers en 5 begeleiders). De heer
Ankum (KZ/Hiltex) geeft nogmaals aan hiervan een tegenstander
te zijn en pleit voor 17 op de bank (selectie van 18 spelers en 2
coaches). De heer Dekker (PKC/Hagero) onderschrijft de mening
van de heer Ankum. De heer Jansen (Nic./Alfa-college) geeft
echter aan geen moeite te hebben met het totaal van 13.
De heer Meijer zegt toe dit punt in de discussie over m.n. de
koppeling in het bestuur mee te zullen nemen. Voor dit seizoen
blijft het aantal 13. Hij geeft hierbij aan zich te zullen laten leiden
naar de internationale afspraken hieromtrent.
De heer Rodenburg verzoekt de verenigingen (landskampioen?)
nogmaals een bid uit te brengen voor de organisatie van het EC in
2013 (wanneer Hongarije niet door gaat) en in 2013. Het bid is
(nog) niet opgenomen in de begroting van het KNKV. Voor 2013 is
dit verzocht aan de penningmeester dit in de begroting op te
nemen. Opgemerkt wordt dat het KNKV trots moet zijn op
deelname en daar een bijdrage voor over te hebben. Daarnaast
wordt volgens de heer Rodenburg bekeken of er een stad in
Nederland is die hiervoor een bid wil uitbrengen. De heer Meijer
geeft aan bij de IKF na te zullen gaan of 2103 nog vrij is of anders
2014. De heer Ankum (KZ/Hiltex) geeft aan eventueel wel
geïnteresseerd te zijn, echter alleen als zij zelf landskampioen zijn.
De heer Rodenburg geeft een kort verslag van hetgeen hierover
tijdens de WK in China aan de orde is geweest met de TOP 6
landen. Nederland > België mag de volgende finale zijn, maar
niet voorspelbaar. Het moet een grotere publiciteit opleveren, een
internationale competitie. Het zou een probleem kunnen zijn
wanneer de finale opnieuw Nederland > België zou zijn.
Er is een internationaal plan geschreven, waarbij de volgende
landen zijn betrokken: Catalonië (Spanje), Duitsland, Engeland,
Portugal, Taiwan en Tsjechië. Catalonië zal voor deelname aan de
World Games als Spanje in moeten schrijven en Engeland als
Groot Brittannië.
De heer Ankum (KZ/Hiltex) vraagt zich af in hoeverre hierbij de
inbreng van de clubs wordt verwacht. De heer Rodenburg
antwoordt dat hierin niets moet, maar dat de clubs wel zullen
worden bevraagd, waarbij ook de clubcontacten kunnen worden
gebruikt. De heer Meijer voegt hieraan toe dat het niet alleen van
KNKV belang is, maar dat de clubs hierbij nodig zijn. De heer
Meijer benadrukt dat het niet alleen een KNKV belang is, maar dat
de clubs hierbij ook nodig zijn. Hij wil hierover graag regelmatig
discussiëren. Dit punt zal dus met regelmaat op de agenda terug te
vinden zijn. Het vervolg van het internationale overleg vindt plaats
in januari 2012 in Warschau (EC voor clubteams). Tevens zal er
een businessplan worden opgesteld.
Aan de hand van de bijgevoegde PowerPoint presentatie geeft de
heer V.d. Griendt (Dalto) een korte uiteenzetting van hetgeen er tot
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nu toe is gebeurd met betrekking tot het sponsorhuis. Na deze
presententatie en enige discussie kan worden geconcludeerd dat
de verenigingen nog niet aan het nieuwe plan toe zijn. De heer
Ankum (KZ/Hiltex) bedankt de leden van de werkgroep voor de
voorbereidingen waarbij hij aangeeft bij een eventueel vervolg ook
op de praktische zaken te letten. Afgesproken wordt dat de clubs
met het model aan de slag zullen gaan en hier in het overleg in mei
2012 op terugkomen.
De heer Rodenburg geeft aan dat tijdens de Korfbal Challenge
2011 zal worden geëxperimenteerd met de spelregel 2x 25
minuten zuivere speeltijd. Direct na de Challenge zal hierover aan
de IKF (inclusief die van de clubs) moeten worden gerapporteerd
aan de IKF. Deze heeft inmiddels al besloten (na commentaar van
het KNKV) dat de regel bij de EC (voor clubteams) zal worden
geschrapt. Tijdens het WK <23 zal deze regel wel worden
toegepast. De vertegenwoordigers van de verenigingen DVO,
KZ/Hiltex en PKC/Hagero benadrukken dat deze spelregel een
andere belasting voor de schotklokker/tijdwaarnemer vraagt en
waarschuwen voor niet nog meer taken! De heer Rodenburg
spreekt uit dat hij verwacht dit deze spelregel niet in alle klassen
zal worden doorgevoerd. Op de vraag van de heer Ankum
(KZ/Hiltex) wat de doelstelling van deze regel is, antwoordt de heer
Rodenburg dat verwacht wordt dat het spel vlotter wordt en
eenduidigheid voor het publiek. Hij zegt toe de toelichting en de
notitie m.b.t. deze spelregel toe te zullen mailen. Wanneer hij geen
berichten (voor 1-1-2012) vanuit de clubs zal ontvangen, zal het
advies van het KNKV voor wat betreft deze spelregel positief zijn.
In onderling overleg wordt de toegangsprijs play offs 2012
vastgesteld op € 7,50.
De heer Dekker pleit voor aanpassingen in de ontvangsten.
Mevrouw Medendorp zegt dat hier ook binnen het bureau en
bestuur over gesproken is en wordt en zegt toe de mening van de
clubs mee te zullen in de uiteindelijke beslissing.
Afgesproken wordt dat dit punt in het volgende overleg opnieuw op
de agenda zal worden geplaatst.
Opgemerkt wordt dat ook dit seizoen het werkplan erg laat is
ontvangen. Volgens afspraak is het oorspronkelijk plan in tweeën
gedeeld, een werkplan en de bijlagen.
Dit agendapunt is door de heer Meijer aan de orde gebracht bij
punt 1.
De heer Jansen (Nic./Alfa-college vraagt naar de opzet van een
RTC in Groningen. De heer Meijer geeft aan dat het opzetten van
RTC’s zich nog in een beginfase begeeft, waaraan de heer
Rodenburg toevoegt op de hoogte te zijn van initiatieven van de
heer (Kees) Vlietstra. In Dordrecht en Utrecht bestaan al RTC’s.
Binnenkort zullen er in Groningen en Zaanstad ook RTC’s zijn. Op
de vraag van de heer Dekker (PKC/Hagero) wat de criteria zijn,
antwoordt de heer Rodenburg dat het een externe steun betreft,
zonden eigen middelen en ten laste komt van het districtsbudget.
De heer Ankum (KZ/Hiltex) vindt de inhoud van de Wereldtickets
Korfbal Leaguesite tegenvallen. Er zijn m.n. geen
voorbeschouwingen meer. De heer Soede (DVO) voegt hieraan
toe dat het al een half jaar ‘stil’ is op deze site en pleit voor geen
pauze in de nieuwsberichten. De heer Meijer antwoordt dat het
contract met de heer Spelten zal worden uitgebreid, waardoor
hierin wellicht verbetering zal komen.
De heer Dekker (PKC/Hagero) vraagt zich af waarom de League
zo duur is, hogere verenigingsbijdragen en scheidsrechterskosten.
Hij kan het niet uitleggen. De heer Ankum (KZ/Hiltex) voegt
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hieraan toe dat hij wel meer wil betalen, maar dan ook gefaciliteerd
wil worden. De heer Rodenburg antwoordt dat het slechts een
kwestie is van het doorbelasten van de kosten. Uit het overleg blijkt
dat dit punt niet door elke club wordt gedragen.
Van verschillende kanten wordt aangegeven dat er in de Road to
Ahoy een oude foto is gebruikt in een advertentie. Mevrouw
Kramer geeft aan dat dit te maken heeft met budget.
De heer Ankum (KZ/Hiltex) verzoekt om bij de aanstelling van een
(nieuwe) bondscoach als functie eis meer communicatie met de
clubcoaches op te nemen. De heer Rodenburg geeft aan dat er
een planning zal komen waarin ook dit punt wordt opgenomen.
De heer Ankum (KZ/Hiltex) geeft aan dat zij de midweekronde in
de beginfase van de competitie als onprettig hebben ervaren en
verzoekt deze ronde in de volgende seizoenen later in te plannen.
De heer Rodenburg zegt toe dit met de competitieleider op te
zullen nemen.
De heer Dekker (PKC/Hagero) heeft een mail gezonden over het
gebruik van de vloer van PKC bij Tv-opnames (waardoor het
leggen van de ‘korfbalvloer’ niet noodzakelijk is en dus geld
bespaart voor het KNKV). Hij verzoekt om een reactie.
Daarnaast vraagt de heer Dekker (PKC/Hagero) aandacht voor de
naar zijn mening verruwing van het spel (grove overtredingen waar
niet tegen opgetreden wordt). De heer Rodenburg zegt toe dit met
de productmanager arbitrage op te zullen nemen.
De heer De Jong (DeetosSnel/Volhuis) geeft aan dat zij een
zaterdag/zondagvereniging zijn en vooraf hebben aangegeven alle
wedstrijden van hun eerste, tweede en A1-team op zaterdag te
willen spelen. Ondanks deze opgave zijn de uitwedstrijden van
deze teams op zondag vastgesteld. De heer Rodenburg zegt toe
dat dit in het volgende seizoen zal worden aangepast.
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Op de vraag van de heer Soede (DVO) om de leeftijdsgrens te
verplaatsen van 1 oktober naar 1 januari (voor o.a. selectieteams)
antwoordt de heer Rodenburg dat het KNKV meer invloeden heeft
dan wellicht zichtbaar is en geeft aan dat hieraan wordt gewerkt.
De heer Soede (DVO) benadrukt dat deze grens in het onderwijs al
is aangepast.

18. Sluiting

De heer V.d. Griendt (Dalto) verzoekt eerder op te treden tegen
commentaar op de leiding en stelt voor hierin het beleid te volgen
zoals dat bij de hockeybond wordt gehanteerd.
De heer Meijer sluit de vergadering om 22.15 uur en bedankt
iedereen voor zijn inbreng, wenst hen een goede thuisreis en fijne
feestdagen.

Verzendlijst: Wereldtickets Korfbal Leaguemanagers, - voorzitters en – verenigingen, leden directie en management, leden
Bondsbestuur, productmanagers, bondscoach, sponsoring en communicatie.
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