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Beste bondsraadsleden, 
 
Bij deze nodigen we jou uit voor de bondsraadvergadering op zaterdag 26 maart 2022.  

De agenda voor deze vergadering, met als hoofdthema’s “Strategisch Plan”, tref je aan als bijlage.  
 
De vergadering zal plaatsvinden in Hotel Papendal en starten om 10.00 uur. Vanaf 9.30 uur zal de koffie 
en thee klaar staan. Na afloop van de vergadering zal er een lunch worden verzorgd. 

 
Ter voorbereiding op de vergadering worden de bondsraadsleden gevraagd om aan de hand van een 
aantal vragen die genoemd staan in de agenda bij punt 5 input voor te bereiden. De bijlagen voor de 

agendapunten 2 en 4 volgen z.s.m. na de laatste afstemming in de komende week. 

 
Samen met de bondsraadsleden nodigen we graag ook alle erevoorzitters, ereleden, leden van 
verdiensten en leden van de onafhankelijke commissies uit om als toehoorder de 

bondsraadsvergadering bij te wonen. Graag vernemen we voor 11 maart of je aanwezig wilt zijn, zodat 
we hier met de organisatie rekening mee kunnen houden. Opgeven kan via Geke Maat 

(geke.maat@knkv.nl)  
 

In de bijlage vind je informatie over de opbouw van de bondsraad. Ook vind je in de bijlage informatie 

over de reiskosten en presentielijst voor de vergadering. 

 
Vragen- of opmerkingen kunnen voor 11 maart gestuurd worden naar Geke Maat 

(geke.maat@knkv.nl).  
 

Wij wensen je een nuttige en fijne vergadering toe. 

 

Met vriendelijke groet,  
KONINKLIJK NEDERLANDS KORFBALVERBOND 
Namens het bondsbestuur 

 

 

Irene van Rijsewijk 

Voorzitter 
  

mailto:geke.maat@knkv.nl
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Onderwerpen 
 

 

1. Opening 

Behandeld door: Irene van Rijsewijk   Bijlage: Nee  Tijd: 10.00 uur – 10.05 uur 

 

 

Toelichting: Opening van de vergadering door Irene van Rijsewijk, voorzitter KNKV.  

 

 

2. Ingekomen stukken en  Mededelingen 

Behandeld door: Irene van Rijsewijk   Bijlage:  Ja (2)  Tijd: 10.05 uur – 10.10 uur 

 

2.1 Vacatures bondsbestuur 

 

 

3. Besluitvorming: verslaglegging vorige bondsraadsvergadering 11 december. 

Behandeld door: Irene van Rijsewijk   Bijlage:  Ja (1)  Tijd: 10.10 uur – 10.15 uur 

 

Toelichting: Aan de hand van de verslaglegging in de bijlage ligt voor om deze goed te keuren, mogelijk 

aangevuld met opmerkingen. 

 

 

4. Regelgeving Topkorfbal: aanpassing statuten  

Behandeld door:  Jeroen Breeschoten  Bijlage: Ja (2)  Tijd: 10.15 uur – 10.30 uur 

 

Toelichting: In de bijlage bij dit agendapunt zit een toelichting over de motivatie om enkele veranderingen te 

maken in de regelgeving voor topkorfbal vanuit welk doel en welke ambitie met de daarbij behorende 

aanpassingsvoorstellen die zijn gemaakt in samenwerking met de reglementscommissie. Het bondsbestuur 

vraagt de bondsraad om akkoord te gaan met de voorgestelde aanpassingen. 
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5. Strategisch Plan 

Behandeld door: Erik Kraaij   Bijlage: Nee   Tijd: 10.30 uur – 12:45 uur 

 

 

Toelichting: Tijdens de vergadering in december jl. heeft het bondsbestuur aangegeven ruimer de tijd te willen 

nemen voor het maken van een nieuwe strategie, te noemen Strategisch Plan 2022+. Hiervoor is een 

samenwerking opgezet met bureau Leef, dat onder leiding van Margot van Beusekom, gaat ondersteunen om de 

strategie vorm te geven. Hiervoor willen we de komende bondsraadsvergadering in een actieve werkvorm 

gebruiken om de eerste input vanuit de bondsraadsleden te krijgen nadat er inzicht gegeven in het proces om tot 

een nieuwe strategisch plan te komen in december van dit jaar. Dit houdt tevens in dat er in het najaar een extra 

moment zal komen om het orienterende gesprek tussen de bondsraadsleden en het bondsbestuur over het 

concept te laten plaatsvinden. Vooruitlopend op de vergadering worden de bondsraadsleden gevraagd om input 

te vergaren op de hieronder genoemde vragen, die tijdens de vergadering aan bod zullen komen. 

 

5.1 Het proces 

5.2 Verzamelen input van de Bondsraad, belangrijke thema’s en inzichten om mee te nemen in het proces, 

 o.a. op de volgende punten: 

- Wat gaat er nu goed binnen de korfbalsport en het KNKV? 

- Wat kan/moet beter? 

- Welke kansen zie je voor onze sport? 

- Welke bedreigingen zie je voor onze sport?  

5.3 Terugkoppeling eerst inzichten  
 

 

6. Rondvraag 

Behandeld door: Irene van Rijsewijk   Bijlage: Nee  Tijd: 12.45 uur – 12.55 uur 

 

Toelichting: Er zijn op voorhand geen vragen voor de rondvraag binnengekomen. 

 

 

7. Sluiting 

Behandeld door: Irene van Rijsewijk   Bijlage: Nee  Tijd: 12.55 uur – 13.00 uur 
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Bijlage: opbouw bondsraad 
 

De bondsraad bestaat uit 24 gekozen personen – één lid per regio – die de brug vormen tussen de belangen van 

de verenigingen en de strategische koers van het KNKV. Bondsraadsleden zijn ambassadeurs van de 

korfbalsport. Zij denken en werken mee aan de ontwikkeling en toekomst van korfbal. Het KNKV streeft naar de 

kernwaarden diversiteit en inclusie ook in de bondsraad. Een mix van mannen en vrouwen, jong en oud, waar 

iedereen welkom is en gehoord wordt. 

De bondsraad heeft een toezichthoudende rol op de KNKV-directie en het bondsbestuur, stemt gezamenlijk in 

met het strategisch jaarplan en heeft een controlerende taak op het resultaat. De bondsraadsleden acteren op 

hoofdlijnen. De rol van bondsraadslid is veelzijdig en biedt naast formele toezichthoudende taken ook ruimte 

voor informele betrokkenheid. 

De bondsraad heeft hiermee een belangrijke rol om mee te kijken bij de ontwikkelingen binnen het korfbal en 

zorgt ervoor dat het bondsbestuur opereert op basis van heldere, door de leden gedragen, beleidskeuzes. Dit 

krijgt gestalte in de jaarlijkse strategische cyclus, waarbij de bondsraad verantwoordelijk is voor: 

• goedkeuring van het strategisch plan 

• toezicht op de jaarlijkse doelrealisatie 

• toezicht op het jaarverslag met de jaarrekening 

Reiskosten 

De reiskosten van de bondsraadsleden en de overige aanwezigen naar de bondsraad worden door 
het KNKV vergoed. Je kunt hiervoor een declaratie indienen door een mail te sturen naar 

crediteurenadministratie@knkv.nl. Het declaratieformulier vind je hier. 

 
Presentielijst 

De bondsraadsleden die de onder de districten ressorterende leden vertegenwoordigen worden 

verzocht om op de dag zelf de presentielijst te tekenen. Bondsraadsleden die de presentielijst niet 

hebben getekend, kunnen niet aan stemmingen deelnemen.  
 

Stemgewicht  

De bondsraad bestaat uit 24 stemgerechtigde bondsraadsleden en uit plaatsvervangende leden. De 

bondsraadsleden vertegenwoordigen alle leden van het KNKV. 

• Uit elke regio wordt ter vertegenwoordiging van de onder het desbetreffende regio ressorterende leden 

een bondsraadslid gezonden, die een stem mag uitbrengen naar rato van het aantal leden van die regio; 

• Het aantal onder een regio ressorterende leden wordt bepaald door de stand van de ledenopgaven op 

30 juni voorafgaande aan de betreffende bondsraadsvergadering; 

• Indien het gekozen bondsraadslid niet aanwezig kan zijn, mag het gekozen plaatsvervangende lid vanuit 

dezelfde regio een stem uitbrengen naar rato van het aantal leden van die regio 

• Een bondsraadslid kan zijn stem niet door een vervanger bij volmacht laten uitbrengen. 

 

Dit betekent het volgende per regio: 

 

Regio Verenigingen Aantal leden 

Groningen (Oost)/Drenthe (Noord) 17 1.849 

Groningen (West)/Friesland (Oost) 20 2.254 

mailto:crediteurenadministratie@knkv.nl
https://www.knkv.nl/competition/formulieren/
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Friesland (Noord) 18 2.418 

Friesland (Zuidwest) 27 3.254 

Drenthe (Zuid) 18 2.174 

IJsselland 17 3.629 

Twente 16 3.011 

Gelderland Noord-Oost 13 2.209 

Hollands Noorden/Zaanstreek Waterland 19 3.844 

Amsterdam/GooiVechtstreek/Kennemerland 30 4.141 

Hollands Midden 16 5.071 

Utrecht (oost) 15 3.583 

Utrecht (west) 19 3.787 

GelderlandMidden (West)/Gelderland Noord-Oost 16 5.018 

GelderlandZuid (D)/GelderlandMidden (Oost) 19 2.516 

Haaglanden 21 6.445 

Rotterdam Rijnmond 24 5.024 

Zuid Hollands Zuid 18 6.483 

West-Brabant 12 1.912 

Zeeland 15 3.061 

Noord Oost-Brabant 27 3.854 

Hart van Brabant/Zuid Oost Brabant (West) 18 2.442 

Zuid Oost-Brabant (Midden/Oost) 21 3.198 

Limburg/Gelderland Zuid 31 3.574 

Totaal 467 84.751 

 


