HOE IS DE SECTIE AMATEURVOETBAL
BINNEN DE KNVB GEORGANISEERD?

De KNVB is een vereniging.
Binnen het amateurvoetbal zijn de
Ledenraad, de Raad van Toezicht
en de Directeur-bestuurder
gezamenlijk verantwoordelijk
voor de strategische koers van
het amateurvoetbal, inclusief de
financiële kaders.

Twee keer per jaar is er een
algemene vergadering waarbij
de vertegenwoordigers samen
komen om de belangen van het
amateurvoetbal te behartigen.
Daarnaast is er een aantal
voorbereidende en informatieve
sessies.

De verenigingen en leden kiezen
(zelf) wie hen in de ledenraad
vertegenwoordigt.

LEDENRAAD
(30 leden)
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• Ingesteld door de ledenraad.
• Toezicht houden op het
bestuur en algemene gang
van zaken.
• Vanuit een breed maatschappelijk perspectief.
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RAAD VAN TOEZICHT

KLANKBORDEN

BENOEMEN EN
TOEZICHT HOUDEN

VERRIJKEN

• Schetst de kaders van het beleid op
	strategisch niveau: “wanneer doen we het
goed?” en “Doen we de goede dingen”.
• Bepaalt daarmee mede de visie, focus en
ambities van het amateurvoetbal.
• Stelt naast de inhoudelijke ook de
financiële kaders en controleert daarop.
• Wordt gekozen door verenigingen/leden om
namens deze mee te denken over en in het
belang van het totale amateurvoetbal.
•	De leden van de ledenraad zitten namens het
amateurvoetbal in de bondsvergadering.

DIRECTEUR-BESTUURDER
• Verantwoordelijk voor de
uitvoering van het beleid en
het goed functioneren van
het amateurvoetbal binnen
de KNVB.

VERANTWOORDEN

HOE WORDT DE LEDENRAAD GEKOZEN?
• 30 kieskringen.
• Per kieskring kiezen de leden één ledenraadslid.
• Elk ledenraadslid vertegenwoordigt ongeveer 100
verenigingen.
• Ledenraadsleden zijn vrijwilligers, voor en door leden.

WELKE TAKEN HEEFT DE LEDENRAAD IN DE REGIO?
•
•
•
•

Signaleren van vragen van de verenigingen.
Contact onderhouden met KNVB-medewerkers.
Bijwonen van bijeenkomsten met verenigingen.
Herkennen van (lokale) trends en ontwikkelingen in
het amateurvoetbal.

Samen zijn we het voetbal en samen maken we het voetbal beter.
Meer informatie over de ledenraad? Kijk op KNVB.NL/LEDENRAAD

