KNKF van federatie naar sportbond
Wat doet de KNKF als federatie nu?
 onderhoudt contacten met NOC*NSF
(contacten met accountmanager,
bondsdirecteurenoverleg)
 zorgt voor de aanvraag en
verantwoording van de subsidie
 regelt de financiële administratie
(facturatie van leden en inning
contributie)



verkent nieuwe kansen ter vergroting
van ledenbestand zoals huidig project
buurtsport coaches bij enkele
verenigingen, sectie amateur
MMA/grappling oprichten, enz.



het gezamenlijk bereiken van de jeugd
opdat er nieuwe ledenaanwas ontstaat



het gezamenlijk werven van sponsoren,
want op deze markt opereren veel
spelers
het gezamenlijk creëren van media
aandacht bij krachsport events en het
uitvoeren van gezamenlijke
marketingacties
het gezamenlijk indienen van
subsidieaanvragen bij lokale
overheden, NOC*NSF en andere
het bundelen van functies op
organisatorisch maar ook op bestuurlijk
niveau.

 zorgt voor de ledenadministratie
 verzorgt de afhandeling van
dopingzaken



 regelt topsportzaken

Doel van de KNKF als sportbond
De KNKF wil toonaangevend zijn in de
ontwikkeling van krachtsport en fitness, de
ontwikkeling van kennis op het gebied van
krachttraining en het inzetten van
krachtsport, fitness en vechtsport als
maatschappelijk instrument.

Meerwaarde van fusie NOGB, NOWB en
KNKF tot sportbond en wat betekent dit
concreet?
 de zaken die we nu doen als federatie
maar meer nadruk op breedtesport en
goede toekomstige basis voor
krachtsportinfrastructuur leggen



Wat verandert er voor NOWB en
NOGB?
In wezen geen schokkende dingen. Een
ieder kan nog steeds zijn sport blijven
promoten/vertegenwoordigen. Echter kan
met het meer en meer samenbrengen van
de kennis en expertise die met veel
minder middelen worden ingezet.

Indien KNKF als sportbond niet
doorgaat?
Dan blijft de KNKF als federatie gewoon
bestaan, tenzij de aangesloten bonden
(NOGB, NOWB, Sumobond en NPB)
besluiten om zelfstandig verder te gaan.

Planning traject 2013
Juni:1e ALV bij NOGB en NOWB om
beginselbesluit tot fusie te nemen.
September: 2e ALV bij NOWB en NOGB
om definitief besluit tot fusie te nemen.
Oktober: Federatievergadering KNKF
(vergelijkbaar met ALV) om besluit tot
juridische fusie te nemen
November/december: uitwerking van
fusiebesluit waaronder notaris.
Per 1 januari 2014 opereert de KNKF als
sportbond, indien u besluit tot fusie en de
KNKF als sportbond in uw ALV.

Meer info:
kom vrijdagavond 5 april
20.00 uur naar Hotel- en
congrescentrum Papendal
Arnhem.

