AGENDA

Vergadering Ledenraad
Herziene versie agenda 15 juni 2020

In het kader van de Coronamaatregelen is de vergadering op 20 juni 2020 van de ledenraad
amateurvoetbal bij uitzondering besloten.

Datum
Tijdstip
Locatie

:
:
:

20 juni 2020
10.00 – c.a. 13.30 (met inloop vanaf 09.00)
Trainingscentrum op de KNVB Campus te Zeist.
(uitsluitend bereikbaar via de ingang van het Bondsbureau).
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1. OPENING
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2. MEDEDELINGEN EN INGEKOMEN STUKKEN
In lijn met het afgesproken proces wordt op vrijdag 12 juni de mededelingen aangevuld met de actuele
stand van zaken.

2.1 Berichten van verhindering3]
De berichten van verhindering zullen ter vergadering besproken worden.
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2.2 Update Public Affairs6]
Bureau Corporate Affairs onderhoudt de contacten met politiek Den Haag, ministeries en met andere
belangrijke stakeholders in besluitvormingstrajecten. Wij spelen een sleutelrol in de communicatie
richting politieke en publieke stakeholders van de KNVB. Wij brengen de boodschap van het voetbal
onder de aandacht op het juiste moment, en kiezen daarbij voor de juiste boodschap bij de juiste
persoon.
Het bureau onderhoudt daarom dagelijks contact met de politiek, beleidsmakers en maatschappelijke
organisaties. We streven naar constructieve, duurzame en goede samenwerking met de politiek en
overheidspartners. Wij zien de politiek en overheid als belangrijke partners om samen voetbal te
organiseren.
In deze update praten wij u bij over;
A. Lobby overheid amateurvoetbal
B. Financiële regelingen amateursport
C. Veilig voetbal in corona tijden
D. Gefaseerde opstart amateurvoetbal
E. Bewegen is het nieuwe normaal
F. Deltaplan Toekomst van het Nederlands betaald voetbal
Voor deze informatie verwijzen wij u naar de onderstaande notitie.
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A. Lobby overheid amateurvoetbal tijdens corona
Op 27 februari jl. werd in Nederland de eerste patiënt met corona vastgesteld. Sindsdien hebben de
ontwikkelingen zich razendsnel opgevolgd. Nederland verkeert in een ongekende crisis, die ook zijn
weerslag heeft op de voetbalwereld. Sinds de coronamaatregelen half maart onze velden en zalen
leeg achterlieten, komt het voetbal momenteel stapje voor stapje weer op gang. De KNVB steunt
uiteraard de inspanningen van de overheid om het coronavirus onder controle te krijgen en heeft de
afgelopen periode proactief suggesties aangedragen om het amateurvoetbal weer veilig op te kunnen
starten.
Bureau Corporate Affairs heeft gedurende de corona-crisis bijna dagelijks in contact gestaan met het
ministerie van VWS, RIVM, Tweede Kamerleden, OMT, NOC*NSF en het kabinet om de belangen
van het amateurvoetbal te behartigen. Onze inzet was de sportsector gefaseerd openstellen, zodat de
samenleving weer fit kan worden en weerstand kan opbouwen. Nederland heeft een uniek
sportinfrastructuur en behoud van deze sportinfrastructuur is cruciaal voor een gezonde samenleving.
Hieronder de onderwerpen waar wij de afgelopen periode op hebben ingezet;
Sport als vitale sector bij het opengaan van Nederland
Bewegen is gezond. Daarom hebben wij samen met NOC*NSF gepleit voor het versnel weer
opengaan van verenigingen in Nederland, zodat mensen weer op veilige manier kunnen gaan
bewegen en sporten. Het weer kunnen gaan sporten voor kinderen en ouderen geeft hoop,
perspectief en vooruitzicht naar normalisering in de samenleving. Daarnaast konden kinderen weer
naar het spelplezier en de omgang met hun voetbalvriendjes en -vriendinnetjes uitkijken. Tevens heeft
verenigingsleven een belangrijke maatschappelijke en sociale functie in de samenleving. Deze
argumentatielijn heeft uiteindelijk geresulteerd in een prominente positie voor de amateursportwereld
en verenigingen bij de eerste aangekondigde versoepelingen;
➢ Zo mochten kinderen tot en met 12 jaar (ruim 300.000 KNVB-leden) van de overheid weer
voetballen, waarbij ze niet de 1,5 meter afstand hoefden aan te houden.
➢

Voor jeugd van 13 tot en met 18 jaar (bijna 275.000 KNVB-leden) was dit ook toegestaan mits
zij wél op 1,5 meter afstand van elkaar blijven.

De afgelopen maanden hebben wij samen met NOC*NSF het belang van bewegen en sporten
constant aangedragen bij de overheid. Dit heeft geresulteerd in verdere versoepelingen voor het
amateurvoetbal bij de presentatie van het spoorboekje van het kabinet;
➢ Vanaf maandag 11 mei mochten ook degenen die ouder zijn dan 18 jaar georganiseerd buiten
sporten mits er 1,5 meter afstand wordt gehouden.
➢

De verwachting destijds was dat vanaf 1 september ook binnensporten zoals zaalvoetbal weer
mogelijk zijn.

➢

Officiële sportwedstrijden en competities kunnen vanaf 1 september plaatsvinden zonder
publiek, mits het coronavirus onder controle blijft. Dit geldt voor het amateur- én betaald
voetbal.

➢

Verenigingskantines kunnen naar verwachting open vanaf 1 september.

Op bepaalde punten bij het verantwoord en veilig opengaan van de sportwereld heeft de KNVB in
samenspraak met NOC*NSF enkele suggesties aangedragen om bepaalde stappen versneld in te
kunnen voeren. Dit heeft geresulteerd in nieuwe en noodzakelijke versoepelingen voor het
amateurvoetbal;
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➢

Vanaf 1 juni mocht ook de jeugd van 13 t/m 18 jaar weer zonder 1,5 meter afstand voetballen
en trainen (net als eerder al de kinderen t/m 12 jaar).

➢

De herstart van binnensporten, waaronder zaalvoetbal is vervroegd van 1 september naar 1
juli (nog geen officiële wedstrijden).

➢

Ook de sportkantines mogen al vanaf 1 juli open. Eerder was vastgesteld dat dit pas op 1
september mogelijk zou zijn

Bovenstaande versoepelingen worden teruggedraaid mocht er een nieuwe grote piek aan corona
patiënten zich voordoen. De komende periode zet bureau Corporate Affairs zich bij de overheid in
voor het volledig en verantwoord opstarten van het verenigingsleven in Nederland;
➢ Veilige opstart van individueel trainen naar volledig fysiek trainen boven de 18 jaar
➢

Veilig opstarten van oefenwedstrijden binnen het amateurvoetbal

➢

Opstarten van competitievormen binnen het amateurvoetbal

➢

Veilig gebruik kunnen maken van alle faciliteiten, zoals douches en kleedkamers.

➢

Het weer kunnen toelaten van publiek en toeschouwers langs de voetbalvelden

Veiligheid van jeugdtrainers en begeleiding
Op verzoek van de sportwereld mochten (jeugd)trainers zich eerder en versneld laten testen bij
eventuele gezondheidsklachten. Trainers speelden een cruciale rol bij veilig en verantwoord leiden
van de trainingen. De overheid erkende deze cruciale en vitale groep, hierdoor mochten trainers en
begeleiders net als zorgpersoneel en het onderwijs zich eerder laten testen.
110 miljoen euro sectorspecifieke steun voor de breedtesport
Na een intensieve lobby vanuit KNVB, NOC*NSF en de VSG bij minister Van Rijn (Medische Zorg en
Sport) over de financiële consequenties voor sportverenigingen heeft het kabinet een steunpakket van
110 miljoen euro toegezegd waar amateurverenigingen gebruik van kunnen maken. De 110 miljoen
euro extra voor de sportsector is opgedeeld in twee delen. In de eerste plaats gaat er 90 miljoen euro
naar sportverenigingen door de huur kwijt te schelden over de periode 1 maart tot 1 juni. Voor veel
sportverenigingen is de huur de grootste kostenpost op de begroting. Ten tweede gaat er 20 miljoen
euro naar sportverenigingen met een eigen accommodatie. Per sportvereniging gaat het om een
eenmalige tegemoetkoming van maximaal 2.500 euro. Zo kunnen verenigingen trainingen voor de
jeugd hervatten en activiteiten opzetten voor niet-leden. Vanaf 15 juli zal dit steunpakket van kracht
zijn binnen de sportwereld.
De afgelopen periode is de KNVB volop bezig geweest om de nadere financiële en organisatorische
consequenties voor sportverenigingen zo goed mogelijk te inventariseren en inzichtelijk te maken.
Indien het verenigingsleven niet volledig op gang kan komen door het corona-virus zal de sportwereld
een aanvraag doen voor een tweede sectorspecifieke steunpakket.

B. Financiële regelingen amateursport
Zoals aangegeven steunt de KNVB alle inspanningen van de overheid om het coronavirus onder
controle te krijgen, maar heeft ook aandacht voor de moeilijke positie waarin onze verenigingen
verkeren.

7

Steunpakket 2.0
Vorige maand heeft het kabinet het tweede steunpakket bekend gemaakt; er wordt een extra 13
miljard beschikbaar gesteld om ondernemers te ondersteunen. Het tweede steunpakket is een
verlenging van maatregelen uit het eerste steunpakket, alleen zijn er een aantal nieuwe voorwaarden
aan de regelingen gesteld. Verschillende financiële regelingen zijn getroffen (met deze
steunpakketten), zoals de beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren (TOGS),
Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW), tijdelijke
overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (TOZO). Alleen bleek voor veel
amateursportorganisaties het niet mogelijk om te voldoen aan de voorwaarden uit deze financiële
regelingen.
Steunfonds sportverenigingen
Na de lobby vanuit de KNVB, NOC*NSF en een gebrek aan financiële regelingen voor de
sportverenigingen heeft het kabinet begin mei aangekondigd dat er 110 miljoen euro ter
ondersteuning van sportverenigingen beschikbaar wordt gesteld. Ook onze sportverenigingen hebben
de nadelige effecten van de corona maatregelen ondervonden. Uit de resultaten van het onlangs
gepubliceerde onderzoek ‘De gevolgen van Coronamaatregelen voor sportverenigingen’ van het
Mulier instituut blijkt dat één op de vier sportverenigingen zich zorgen maakt over het voortbestaan
vanwege het verlies van leden en sponsors.
Verenigingen met eigen accommodatie
Sportverenigingen die de accommodatie niet huren maar zelf (gedeeltelijk) in bezit hebben, hebben te
maken met vaste lasten terwijl hun inkomsten dalen. Veel van deze verenigingen zijn te klein om in
aanmerking te komen voor de door de overheid beschikbaar gestelde steunmaatregelen. Met de
regeling tegemoetkoming amateursportorganisaties (TASO) wordt dan ook een bijdrage geleverd aan
sportverenigingen met een eigen accommodatie die geconfronteerd worden met een omzetverlies van
minimaal 20%. Dit omzetverlies wordt door alle amateursportorganisaties geleden, omdat de kantines
van deze amateursportorganisaties in de periode van 1 maart 2020 tot 1 juli 2020 gesloten door de
corona maatregelen.
De komende periode zal de verdeling van 20 miljoen euro ter ondersteuning aan de sportverenigingen
met eigen accommodatie meer vorm krijgen.
Tweede sectorspecifiek steunpakket
De KNVB is blij met de extra middelen die beschikbaar zijn gesteld door het kabinet aan
sportverenigingen, maar we blijven ons zorgen maken om de financiële positie van
amateurverenigingen. We zien een uitstroom van leden. Daarom heeft de KNVB de politiek en
overheid opgeroepen om een tweede sectorspecifiek steunpakket voor de amateursport verder te
verkennen met NOC*NSF en de sportbonden. De KNVB trekt samen met NOC*NSF en verschillende
sportbonden op en gaat met het ministerie van VWS in gesprek hierover.
NOC*NSF Coronafonds van 5 miljoen
NOC*NSF heeft besloten 4 à 5 miljoen opzij te zetten voor het begin van groter fonds om de nadelige
financiële gevolgen binnen de sportwereld op te vangen. NOC*NSF stelt vijf miljoen euro beschikbaar
om acute nood bij bonden en verenigingen te lenigen en rekent op extra steun voor de sport van het
rijk. NOC*NSF schat dat zo’n 80 procent van de verenigingen en bonden betalingsproblemen krijgen.
Die verenigingen kunnen dan aankloppen bij hun eigen sportbond die vervolgens een beroep kan
doen op het steunfonds van NOC*NSF.
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C. Veilig voetbal in corona tijden
In tijden van het coronavirus is het van belang dat mensen fit blijven en hun weerstand verhogen, en
daarin is sport en bewegen essentieel. Daarom heeft de KNVB aan het kabinet gevraagd om meer
maatwerk in de nieuwe versoepelingen voor de sportsector. Samen met het kabinet willen we kijken
wat er mogelijk is binnen de geldende richtlijnen van het RIVM, zonder het risico op besmetting
onverantwoord te laten toenemen.
Onderzoek corona & sport
Uit steeds meer wetenschappelijke studies blijkt dat besmetting met het coronavirus in de buitenlucht
niet vaak voorkomt. Dat gebeurt voor het overgrote deel binnenshuis. Volgens epidemioloog Patricia
Bruijning kan op grond van die conclusies het coronabeleid worden aangepast, omdat het type contact
bij buitensporten vaak vluchtig is. Volgens Bruijning is iemand kort aanstoten en wegsprinten met een
bal een heel laag risicotype contact. Ook de KNVB heeft een onderzoek laten uitvoeren met de vraag
of het risico voor profvoetballers om besmet te raken met het coronavirus hoger is tijdens wedstrijden.
Uit dit onderzoek blijkt dat voetballers geen hoger risico hebben om besmet te raken met het
coronavirus.
Samen met het kabinet wil de KNVB kijken wat er mogelijk is binnen de geldende richtlijnen van het
RIVM, zonder het risico op besmetting onverantwoord te laten toenemen.

D. Gefaseerde opstart amateurvoetbal
De KNVB is dan ook erg blij met de laatste versoepelingen vanuit overheid dat de jeugd tot 18 jaar
vanaf 1 juni weer zonder 1,5 meter afstand mag trainen en voetballen, de herstart van zaalvoetbal en
de opening van de sportkantines vanaf 1 juli. De versoepelingen van de overheid, de inzet van onze
sportverenigingen en vrijwilligers maakten het mogelijk dat deze kinderen na lange tijd weer met
plezier konden bewegen en sporten. Sportbonden en NOC*NSF hebben samen razendsnel en
effectief protocollen ontwikkeld en verspreid over het unieke netwerk aan verenigingen.
Opstart amateurvoetbal
De KNVB heeft aan de politiek en overheid gevraagd voor verdere versoepelingen d.m.v. een
zorgvuldige uitgefaseerde opbouw richting 1 september, waarbij we in stappen het voetbal verder
openstellen:
• Vanaf 1 juli de mogelijkheid om de senioren (leeftijdscategorie boven 18 jaar) zonder 1,5
meter afstand te laten trainen en voetballen.
•

Vanaf 1 augustus het toestaan van onderlinge oefenwedstrijden met regionale beperkingen.
Met onze grote verenigingsdichtheid kunnen we deze wedstrijden dichtbij organiseren om
extra reisbewegingen te voorkomen.

•

Per 1 september toewerken naar de normale start van de competitie.

Door voorzichtig in stappen lokaal het voetbal op te starten, kunnen we gecontroleerd te werk gaan.
Daarbij kunnen we voetballers ook op een gezonde manier voorbereiden op het spelen van
wedstrijden in september. Bij elke stap vooruit houden we vinger aan de pols en hebben we
voldoende tijd om te evalueren en in te grijpen.
Publiek amateurvoetbal
Bij de jeugd tot 12 jaar is het niet toegestaan voor ouders om langs de lijn bij de trainingen van hun
kinderen te staan. In de praktijk resulteert dat dat ouders vaak bij elkaar op de parkeerplaats door hek
turen. Ook is het per 1 september enkel toegestaan om wedstrijden zonder publiek te spelen. Langs
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de velden en op tribunes is er echter voldoende ruimte om 1,5 meter afstand te houden. Daarbij is de
kans op besmetting in de buitenlucht een stuk kleiner dan binnen.
Daarom heeft de KNVB gepleit bij de politiek en overheid voor het toestaan dat ouders op gepaste
afstand langs de lijn de trainingen van hun kinderen mogen aanschouwen en er vanaf 1 september
publiek wordt toegestaan bij wedstrijden in het amateurvoetbal met 1,5 meter afstand van elkaar.

E. Bewegen is het nieuwe normaal
Onlangs riepen zeven bekende sporters (Bas van de Goor, Epke Zonderland, Louis van Gaal, Sarina
Wiegman, Guus Hiddink, Joop Alberda en neuropsycholoog Erik Scherder), elf sportbonden en
NOC*NSF het kabinet op om werk te maken van een vitale samenleving, met daarin een cruciale rol
voor sport en bewegen. Ook de KNVB heeft deze oproep ondersteund. Sport en bewegen spelen een
essentiële, preventieve rol om Nederlanders vitaler te maken, maar de plaats van sport in het systeem
van zorg en welzijn is van verre van perfect.
Bewegingsarmoede
De KNVB maakt zich zorgen over de toekomst van onze jeugd. In 2019 is op 428 basisscholen in
Nederland met de MQ scan de motorisch ontwikkeling van ruim 70 000 kinderen gemeten. Dit is
ontwikkeld door De Haagse school, Athletic Skills Model en de Vrije Universiteit Amsterdam. Hieruit
bleek dat 30% van de basisschoolleerlingen een ondermaatse motoriek heeft. Tegelijkertijd blijkt ook
uit dit onderzoek dat motorische vaardigheden en bewegen effect hebben op gezondheidsaspecten.
Kinderen die op jonge leeftijd betere motorische vaardigheden hebben, bewegen nu en later meer,
blijken het beter te doen op algemene fitheid, hebben minder vaak overgewicht en is er sprake van
een hoger sociaal en emotioneel welbevinden.
Daarom pleit de KNVB voor om sport in te zetten als preventie:
➢ Zet sport in als preventie:
➢

Investeer meer in de preventieve kracht van sport, gezien sport en bewegen een belangrijk
middel is voor het voorkomen van overgewicht, hart- en vaatziekten, kanker, diabetes,
gewrichtsaandoeningen en alzheimer. Plaats sport en bewegen centraler in het volgende
preventieakkoord.

➢

Verbinding van sport en onderwijs:

➢

Het onderwijs heeft een belangrijke rol in de ontwikkeling van kinderen, ook op het niveau van
bewegen. Biedt aan kinderen een schoolomgeving die uitnodigt tot bewegen (bewegend
leren).

➢

Geef sport een centrale plek bij de zomerscholen en verlengde schooldagen

➢

De zomerscholen en verlengde schooldagen bieden een kans om bewegingsarmoede bij
kinderen tegen te gaan.

➢

Toegankelijk & betaalbaar houden van de sport:

➢

Alle kinderen moeten de kans krijgen om te sporten. Dit zou niet mogen afhangen van uit wat
voor een gezin je vandaan komt. Het blijft een uitdaging om de komende jaren de sport
betaalbaar en toegankelijk houden voor iedereen.
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F. Deltaplan “Toekomst van het Nederlands betaald voetbal”
“Het betaald voetbal wil zo veel mogelijk de financiële problemen zelf oplossen en heeft daarvoor een
gezamenlijk plan ontwikkeld. Hierin dragen de sterkste schouders de zwaarste lasten. Echter, zonder
hulp van de overheid zal de bedrijfstak het niet overleven.”
Deze eerste alinea staat letterlijk in het ‘deltaplan’ dat het betaald voetbal (KNVB, Eredivisie en
Keuken Kampioen Divisie) vandaag aan de overheid heeft aangeboden. Dit plan is het voorlopige
resultaat van alle gesprekken die gevoerd zijn met betrokkenen en deskundigen, vele onderzoeken
die gedaan zijn et cetera. Verdeeld over verschillende aandachtsvelden worden deelplannen en
protocollen uitgewerkt, die gezamenlijk weer tot doel hebben het betaald voetbal nu door deze
coronacrisis te leiden en bestendig te maken voor de periode daarna.
Het betaald voetbal (KNVB, Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie en clubs) staan voor een
bedrijfstak die tijdens en na de corona-crisis op een toekomstbestendige manier haar
maatschappelijke en sportieve functie vervult. Een sector die mensen laat genieten van topsport; een
bedrijfstak met topsporters die mensen plezier geeft, inspireert, verbindt en trots biedt.
Die verbinding stralen we als sector de afgelopen periode vaak niet uit. Voetbal is wat ons bindt,
natuurlijk. Maar voetbal, dat is vooral elkaar keer op keer, elk seizoen weer, sportief te lijf gaan. De
kaarten tegen de borst houden, de concurrent loert mee, scout mee, kijkt af, tackles en slidings. Ook
op trainingsvelden, achter bestuurstafels, in televisieprogramma’s, op social media, in onze kantines;
altijd wordt er strijd gezocht. Het zit in competitie en hoort bij de voetbalstrijd, bij ons.
Met het ontwikkelen van een plan waren we niet de eerste. Echter, de afgelopen periode zijn we
samen hard aan slag gegaan met de ontwikkeling van een omvangrijk plan om betaald voetbal door
de corona-crisis te leiden en toekomstbestendig te maken. Schouder aan schouder biedt het voetbal,
wij, onze overheid dit plan aan. We sluiten aan, we willen verder, straks en nu. We zien kansen om
straks, voorzichtig, in een collectieve verantwoordelijkheid, als alles veilig is verklaard, onze
maatschappelijke positie in de maatschappij weer in te nemen. Met iedereen delen in het geluk dat
voetbal heet, dat voetbal ons brengt.
We willen zoals aangegeven als bedrijfstak eerst zoveel mogelijk problemen zelf oplossen. Hierbij
dragen de sterkste schouders de zwaarste lasten. Gericht op drie pijlers willen wij de transitie maken
naar de nieuwe werkelijkheid;
1. Maatschappelijk belang
2. Veilige herstart van het betaald voetbal
3. Veilige en innovatieve voetbalbeleving
Op vrijdag 5 juni is het ‘Deltaplan’ aangedragen bij minister Van Rijn (Medische Zorg en Sport), die het
plan als realistisch en gedegen omschreef. Komende periode gaan we samen aan de slag met de
nadere uitwerking. Eind juni is hier opnieuw overleg over met de minister en zal er uiteindelijk een
besluit volgen.
Vragen, opmerkingen of suggesties?
Mocht u vragen, opmerkingen of suggesties hebben, neem dan gerust contact op met bureau
Corporate Affairs via het e-mailadres corparateaffairs@knvb.nl.
Alle vragen, tips of opmerkingen zijn welkom. We gaan graag samen met u de lobby aan om het
voetbal te ondersteunen.
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Bij eventuele belangrijke politieke ontwikkelingen brengen we u uiteraard proactief op de hoogte.
Met vriendelijke groet,

Team Corporate Affairs
David Pranger (hoofd corporate affairs), Nazan Altiparmak (adviseur corporate affairs), Amin Belhaj
Chankour (jr. corporate adviseur), Jay Meliezer (stagiair internationale betrekkingen).
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3. VERSLAG LEDENRAAD 30 NOVEMBER 20192]
Te nemen besluit
Vaststellen van verslag inclusief actielijst.
Toelichting
De conceptversie van het verslag van de algemene vergadering van de sectie amateurvoetbal is met
de actielijst in februari 2020 gepubliceerd op SharePoint. De actielijst is tussentijds geüpdatet.
Ter vergadering moeten verslag en actielijst vastgesteld worden door de ledenraad amateurvoetbal.
Na vaststelling zullen deze gepubliceerd worden op KNVB.NL.
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3A. UPDATE CORONAMAATREGELEN VOOR HET VOETBAL
Te nemen besluit
Kennisnemen van de actuele stand van zaken met betrekking tot de aanpak van de coronapandemie
in het voetbal.
Toelichting
De actuele stand van zaken met betrekking tot de aanpak van de coronapandemie in het voetbal
wordt besproken. Gesproken zal worden over de volgende onderwerpen centraal:
• Lobby
• Competitie
• Organisatie van voetbalactiviteiten op clubniveau (1,5 meter samenleving)
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4. SEIZOEN 2020/’21
4.1 Seizoensplan 2020/’211]
Te nemen besluit
Vaststellen van het seizoensplan voor seizoen 2020/’21.
Toelichting
Click hier voor het seizoensplan 2020/’21.
Context
Het seizoensplan 2020/’21 is een doorvertaling van het KNVB-brede Strategisch Plan 2018 – 2022 en
specifiek gericht op het aankomende seizoen. In het plan staan de prioriteiten en projecten van het
seizoen 2020/’21 voor zowel betaald voetbal als amateurvoetbal. De begroting amateurvoetbal
2020/’21 omvat de financiële vertaling van het seizoensplan.
Kern
Het seizoensplan 2020/’21 volgt de indeling van het Strategisch Plan 2018 – 2022:
• Aantrekkelijk voetbal- en competitieaanbod
• Opleiding en ontwikkeling
• Oranje om trots op te zijn
• Vernieuwing en innovatie
• Service op topniveau
Naast de vijf inhoudelijke ‘pijlers’ bevat het seizoensplan ook het Maatschappelijke Manifest.
Het seizoensplan geeft per pijler de belangrijkste projecten weer. Deze projecten voldoen aan de
toetsingskaders zoals in de werkconferentie van februari 2020 zijn opgesteld. De totstandkoming van
het seizoensplan 2020/’21, als ook de inhoud daarvan is gekleurd door de Coronapandemie waarvan
we sinds maart 2020 de effecten ondervinden. Die effecten hebben zowel betrekking op de activiteiten
die we (kunnen) organiseren, als ook op de financiën. De onzekerheid rondom de vraag wat de
mogelijkheden zijn in seizoen 2020/’21 maakt dat het seizoensplan meer dan in andere jaren op
hoofdlijnen is. Dat betekent ook dat gedurende het verloop van het seizoen scherp het oog zal worden
gehouden op de voorgenomen plannen en de haalbaarheid daarvan in het licht van de als dan
geldende situatie.
Voor de inhoudelijke keuzen: zie seizoensplan.
Proces
Het seizoensplan wordt voor wat betreft de specifieke amateurvoetbalprojecten, vastgesteld in de
vergadering van de ledenraad. Het seizoensplan is eveneens geagendeerd voor de bondsvergadering
gelet op zaken die de hele KNVB betreffen.
In de loop van het seizoenen 2018/’19 en 2019/’20 is met de ledenraad op verschillende momenten
gesproken over de strategische projecten die onderdeel zijn van de genoemde pijlers en het
strategisch manifest. De pijlers ‘Oranje om trots op te zijn’ en ‘Vernieuwing en innovatie’ zijn daarbij
minder aan de orde geweest, gelet op het feit dat die primair betaald voetbal betreffen.
Communicatie
Het seizoensplan 2020/’21 dient in samenhang te worden gezien met de financiële doorvertaling in de
begroting. Seizoensplan en begroting worden uiteindelijk in één digitaal document samengevoegd.
Financiële impact
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Zie agendapunt 4.2 Begroting amateurvoetbal 2020/’21.
Reglementaire wijzigingen
-
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4.2 Begroting amateurvoetbal 2020/’211]
Te nemen besluit
Vaststellen van de begroting amateurvoetbal seizoen 2020/’21.
Toelichting
Click hier voor de Begroting amateurvoetbal seizoen 2020/’21.
Het advies van de raad van toezicht amateurvoetbal aan de ledenraad is hierna toegevoegd.
Context
Het bestuur amateurvoetbal stelt jaarlijks de begroting op. Deze begroting wordt voorgelegd en
besproken met de auditcommissie c.q. raad van toezicht. De raad van toezicht verleent goedkeuring
aan de begroting. De ledenraad stelt de begroting in de voorjaarsvergadering vast voor de sectie
amateurvoetbal.
De begroting is onlosmakelijk verbonden aan het seizoensplan. De inleiding bij de begroting geeft
inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen. In de begroting zijn nadere toelichtende teksten opgenomen
bij de tabellen.
Kern
De begroting voor het seizoen 2020/’21 wordt bepaald door (de onzekerheid als gevolg van) de
Coronapandemie. Zie de inleiding bij de begroting amateurvoetbal voor de wijze waarop daarmee is
omgegaan bij het opstellen van de begroting c.q. beoogd wordt om te gaan gedurende het seizoen
2020/’21.
De constatering is dat een begroting in de huidige onzekere tijd met minder zekerheid gepresenteerd
kan worden. Gelet hierop houdt het bestuur amateurvoetbal er rekening mee dat gedurende het
seizoen 2020/’21 correctie(s) op de thans voorliggende begroting aan de orde kan c.q. kunnen zijn.
Indien aan de orde zal het bestuur de raad van toezicht en als nodig ook de ledenraad daarin
betrekken. Vorigen geldt dat vanwege diezelfde onzekerheden (nog) geen meerjarenraming is
opgenomen. Het idee is om dit voor de najaarsvergadering te agenderen wanneer zaken meer helder
zijn.
De gepresenteerde begroting laat een tekort zien van ongeveer een miljoen euro. In het licht van de
huidige omstandigheden en de voorgenomen scherpe monitoring van ontwikkelingen wordt dat
acceptabel geacht.
Proces
De begroting is tot stand gekomen in afstemming met de audit commissie c.q. raad van toezicht. De
raad van toezicht heeft de begroting goedgekeurd (zie het advies van de raad van toezicht).
Gegeven de bijzondere omstandigheden als gevolg van de Coronapandemie is de ledenraad in een
digitale sessie op 16 april geïnformeerd over de op dat moment voorziene impact van de
Coronapandemie, als ook over het (voorgenomen) proces van de begroting 2020/’21.
In aanloop naar de voorjaarsvergadering verzorgt de directie amateurvoetbal voor de ledenraad op 9
juni 2020 een toelichting op de geagendeerde begroting.
Indien de bijeenkomst van 9 juni a.s. daartoe aanleiding geeft kan aanvulling/wijziging aan de orde
zijn. In dat geval zal een en ander onderdeel uitmaken van de aanvullende agendastukken die 12 juni
a.s. worden verstuurd.
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Communicatie
Na vaststelling zal de begroting samen met het seizoensplan digitaal beschikbaar zijn voor leden.
Financiële impact
Verwezen wordt naar de begroting amateurvoetbal
Reglementaire wijzigingen
-
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Advies raad van toezicht begroting amateurvoetbal
Aan
Van
Datum
Onderwerp

:
:
:
:

Ledenraad amateurvoetbal
Raad van toezicht amateurvoetbal
15 juni 2020
Beoordeling en advies t.a.v. begroting 2020/'21 amateurvoetbal

Inleiding
De auditcommissie van het amateurvoetbal heeft de begroting voor seizoen 2020/’21 besproken.
Namens de raad van toezicht vergadert de auditcommissie met de directie van de KNVB over de
opgestelde begroting voor seizoen 2020/’21. Onder het motto ‘één KNVB’ heeft dit, net als vorig
seizoen, gezamenlijk met de auditcommissie van betaald voetbal plaats gevonden.
De auditcommissie AV heeft tijdens de vergadering specifiek gekeken naar de begroting voor
amateurvoetbal inclusief de toelichting daarop. De auditcommissie heeft verslag gedaan van haar
bevindingen in de vergadering met de voltallige raad van toezicht. Met inbegrip daarvan is ook door de
voltallige raad van toezicht de begroting met de directie doorgenomen.
Corona
We zitten op dit moment in de coronacrisis. Organisatorisch en financieel een onzekere periode. In
deze situatie een ‘gewone’ begroting neerleggen is een bijna onmogelijke taak. Toch is een begroting
noodzaak, want op basis van een begroting wordt bestuurlijk financieel mandaat verkregen. De raad
van toezicht volgt het bestuur in zijn keuze om een begroting op te stellen waarin ondanks de
onzekere situatie geprobeerd is zoveel mogelijk beleidsvoornemens en plannen, op te nemen en
financieel te vertalen. Dát in combinatie met scenarioplanning geeft de meest realistische basis.
De auditcommissie heeft in het proces de directie verzocht een actueel mogelijke begroting te
presenteren.
De eerste signalen wanneer we weer competities mogen spelen en andere activiteiten kunnen
opstarten zijn er. Echter is dit alles onder de voorwaarden dat het virus onder controle blijft. Tot hier
meer zicht op is, zal de organisatie daarom in de veiligheidsmodus moeten blijven opereren.
De raad van toezicht deelt de stelling van de directie dat niet wordt uitgesloten dat tijdens het seizoen
een bijgestelde begroting moet worden gepresenteerd, indien de ontwikkelingen daartoe aanleiding
geven.
Advies
De raad van toezicht volgt het advies van de auditcommissie. Deze is van mening dat de begroting
voor seizoen 2020/’21 voldoende richtlijn en ruimte geeft voor de directie om te handelen in deze
onzekere tijd. De veiligheidsmodus moet worden aangehouden totdat er zicht is op hervatting van
activiteiten en zekerheid over (bijbehorende) inkomende geldstromen. De raad van toezicht keurt de
begroting van seizoen 2020/’21 goed.
Het bestuur amateurvoetbal legt de begroting 2020/’21 aan u voor ter vaststelling. Als raad van
toezicht brengen wij u een positief advies uit om de begroting voor seizoen 2020/’21 vast te stellen.
Overwegingen
Tijdens de bespreking is een aantal punten specifiek de revue gepasseerd. De raad van toezicht heeft
onder meer de volgende hoofdpunten aan de orde gesteld tijdens de vergadering.
1. Wordt de kostendiscipline gehandhaafd?
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Door de corona-crisis leidt amateurvoetbal veel financiële schade. De duur en omvang van deze
schade is nog niet duidelijk, waardoor de KNVB op dit moment in de veiligheidsmodus zit. Dit
betekent dat er geen nieuwe verplichtingen worden aangegaan en geen nieuwe vacatures worden
uitgezet. Verlenging van contracten worden kritisch beoordeeld, waarbij goed werkgeverschap
moet worden gewaarborgd.
2. Zijn de financiële risico’s van amateurvoetbal goed verwerkt in de begroting?
Op dit moment is het onmogelijk om alle financiële risico’s in de begroting te verwerken. De
inschattingen die gemaakt zijn in de voorliggende begroting zijn onder omstandigheden
realistisch. Enkele voorbeelden van deze inschattingen zijn kaartverkoop Leeuwinnen,
kaartverkoop BVO’s, ledenaantallen en subsidies.
3. Wat zijn de scenario’s waarmee rekening wordt gehouden?
Op dit moment is in de begroting uitgegaan van evenementen met publiek per 1 januari 2021.
Wanneer de overheid besluit om na 1 januari 2021 ook zonder publiek te spelen, zal dit een
impact hebben op de begroting van circa € 2,0 mln. De directie is zich bewust van dit risico en zal
dan verder ingrijpende besluiten nemen om het financiële risico op te vangen.
4. Heeft amateurvoetbal te maken met uitgestelde kosten/opbrengsten?
De overheidsmaatregelen raken op meerdere vlakken het amateurvoetbal. Activiteiten worden
afgelast of uitgesteld. Sommige activiteiten worden over het seizoen heen getild, waarvan de
cursussen van Academie het voorbeeld is dat de meeste impact heeft. Aangezien deze in het
seizoen 2020/’21 worden afgerond, moet de bijbehorende marge worden verantwoord in het
komende seizoen. Hierdoor is de prognose 2019/’20 lager, maar is de incidentele extra opbrengst
in de begroting 2020/’21 verwerkt.
5. Is de financiële positie van het amateurvoetbal op orde?
De afgelopen seizoenen is het weerstandsvermogen op orde gebracht om toekomstige risico’s te
kunnen opvangen. Gezien het verwachte resultaat van 2019/’20 zal een beroep gedaan worden in
het huidige seizoen op dit weerstandsvermogen. Gezien de hoogte van het weerstandsvermogen
komt hierbij de financiële positie van amateurvoetbal niet in gevaar. Echter als de
overheidsmaatregelen nog een jaar langer duren, dan komt begrijpelijkerwijs ook de financiën van
amateurvoetbal in zwaar weer.
6. Is het negatieve resultaat uit de begroting 2020/’21 acceptabel?
Het exploitatiesaldo van aanwending van bestemmingsreserve bedraagt 1,0 mln. negatief.
Hierdoor zal het weerstandsvermogen het komende seizoen teruglopen en dient daardoor na de
coronacrisis weer te worden aangevuld. Echter om de dienstverlening op het gewenste niveau te
houden, zijn deze financiële afwegingen gemaakt. De raad van toezicht kan zich vinden in de
afweging en vindt deze verantwoord. Zeker vanuit het oogpunt dat de organisatie klaar moet zijn
voor de tijd na de coronacrisis. Dan is alles erbij gebaat als plannen en projecten die rechtstreeks
gelieerd zijn aan de strategische pijlers en het Strategisch plan niet volledig ‘on hold’ zijn gezet.
7. Hoe is de liquiditeit gewaarborgd?
De liquiditeit van de KNVB is op dit moment ruim voldoende. De liquiditeitsplanning voor volgend
seizoen waarin het begrote resultaat 2020/’21 is verwerkt, toont een eindsaldo van 5 mln. Ook hier
geldt dat als de overheidsmaatregelen van langere duur worden en de competitie volgend jaar niet
kan worden opgestart, dat dit een fikse negatieve impact heeft op het resultaat en daarmee de
liquiditeit. De raad van toezicht vindt dit risico acceptabel.
8. Sluit de begroting aan op de strategische prioriteiten?
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Ondanks de coronacrisis is het gelukt om in de begroting de 5 strategische pijlers uit het
Strategisch Plan 2018-2022 in voldoende mate te verwerken. Enkele mooie voorbeelden
waarvoor geld wordt vrijgemaakt betreffen in ieder geval: aantrekkelijk voetbal aanbod (o.a. equality index, 7x7-voetbal), topservice, groene club, vrouwenarbitrage en de doorontwikkeling
academie. De raad van toezicht vindt de gemaakte keuzes logisch en consistent.
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5. GOVERNANCE
5.1 Zittingstermijn ledenraad
Te nemen besluit
1) Instemmen met de wijziging van de duur van een zittingstermijn van de ledenraad
amateurvoetbal van drie jaar naar vier jaar, waarbij de maximale zittingsduur ten hoogste
twaalf jaren bedraagt.
2) Instemmen met het ingaan van de wijziging bij de verkiezing van de volgende ledenraad zoals
aan de orde in december 2021.
Toelichting:
Context
Sinds het in werking treden van het nieuwe ledenraadsmodel in 2016 heeft de ledenraad meerdere
keren gesproken over het vraagstuk van de duur van de zittingstermijn. In november 2018 heeft het
bestuur amateurvoetbal de toezegging gedaan op een nader moment met een voorstel te komen voor
wat betreft die duur.
Kern
Alles wegende wordt voorgesteld de termijn voor de ledenraadsleden aan te passen van drie jaar naar
vier jaar. Dit wordt gedaan in de wetenschap dat de herijking van de sportbreed geldende Code Goed
Sportbestuur op dit moment nog niet is afgerond. Reden om toch een inhoudelijk voorstel te doen is
gelegen in het feit dat door het bestuur amateurvoetbal de toezegging is gedaan uiterlijk in deze
voorjaarsvergadering een dergelijk voorstel te doen.
Het bestuur houdt de mogelijkheid open dat na afronding van de Code Goed Sportbestuur in breder
perspectief binnen de KNVB nog eens een gesprek gaat (moeten) plaatsvinden over diverse
governance-aspecten. Dat kan dan inclusief het thema van zittingstermijnen en de maximale
zittingsduur zijn.
Voor betreft het moment van inwerkingtreding van de termijn van vier jaar stelt het bestuur voor aan te
sluiten bij het moment waarop de nieuwe ledenraad wordt gekozen (december 2021). Mocht ter
vergadering een meerderheid van de ledenraad voorstander zijn van onmiddellijke inwerkingtreding
waardoor de huidige zittingstermijn wordt aangepast van drie naar vier jaar, dan heeft het bestuur
amateurvoetbal daar geen onoverkomelijk bezwaar tegen. Overwogen wordt daarbij dat de
aankondiging van de mogelijkheid dat de termijn zou worden aangepast van drie jaar naar vier jaar
reeds is gedaan vóórdat de huidige ledenraad werd gekozen.
In de bijgaande notitie treft u de achtergrondinformatie over het voorstel.
Proces
•
•
•

Governancetraject 2016: gesproken in breed verband over de zittingstermijn van de
ledenraad;
Najaarsvergadering 2018: afgesproken om met een voorstel te komen;
Voorjaarsvergadering 2019: procesvoorstel aangenomen, inhoudende
uiterlijk in het voorjaar van 2020 te besluiten over de duur van de zittingstermijn van de
ledenraad;
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•

Voorjaarsvergadering 2020: agendering inhoudelijk voorstel over de duur van de
zittingstermijn van de ledenraad amateurvoetbal

Communicatie
Via de brief die verzonden wordt naar de verenigingen na afloop van de vergadering.
Financiële impact
Het gevolg van het verlengen van de zittingstermijn is dat er met een lagere frequentie verkiezingen
georganiseerd zullen worden. Over de jaren heen resulteert dat in een lichte besparing.
Reglementaire wijzigingen
Bij het instemmen met voorstel 2 worden de reglementaire wijzigingen van artikel 17 lid 2 en artikel 19
lid 6 van het Reglement Amateurvoetbal vanaf ledenraadsverkiezingen in het najaar van 2021 van
kracht. Dit wordt verwerkt in het Reglement Amateurvoetbal.
Wijzigingen in de door de ledenraad amateurvoetbal vastgestelde reglementen behoeven een
meerderheid van twee derde van de uitgebrachte geldige stemmen.
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Verlengen zittingstermijn1 ledenraad amateurvoetbal
Context
Na het aantreden van de eerste ledenraad in 2016 is het gesprek over de duur van de
zittingstermijnen op meerdere momenten gevoerd. Ledenraadsleden worden momenteel gekozen
voor de duur van drie jaar met een maximale zittingsduur van ten hoogste twaalf jaren. Het gesprek
richt zich op het verlengen van de lengte van de zittingstermijn van drie jaar naar vier jaar. Dit telkens
binnen de context van een maximale zittingsduur van ten hoogste twaalf jaren.
Bij een gesprek over de zittingstermijn en de maximale zittingsduur is de Code Goed Sportbestuur van
belang. De KNVB heeft samen met de andere sportbonden en NOC*NSF gewerkt aan bindende
afspraken (2011) naar aanleiding van het verschijnen van de 13 Aanbevelingen voor Goed
Sportbestuur (2005).
NOC*NSF heeft samen met de sportbonden afgesproken de huidige kaders van de code Goed
Sportbestuur te evalueren. Het traject van herijking is in 2018 gestart. Het doel was dit traject afgerond
te ronden op de ALV van mei 2020. Inmiddels is mede als gevolg van de coronapandemie besloten
door NOC*NSF om behandeling uit te stellen naar de najaarsvergadering. Dan zal de nieuwe Code
Goed Sportbestuur klaar zijn om aangenomen te worden door de sportbonden en NOC*NSF, waarna
implementatie volgt.
In de najaarsvergadering van 2018 is naar aanleiding van een voorstel van het bestuur
amateurvoetbal door de (toenmalige) ledenraad amateurvoetbal gesproken over de zittingstermijn van
de ledenraad amateurvoetbal. Daarbij is toen ook een motie ingediend. De motie was gericht op het –
voorafgaand aan de verkiezingen van een nieuwe ledenraad - meegeven aan het bestuur dat de
ledenraad amateurvoetbal van mening was dat de zittingstermijn van drie naar vier jaar verlengd zou
moeten worden en een voorstel dienaangaande door het bestuur zou moeten worden voorbereid. De
motie is destijds niet aangenomen.
Naar aanleiding van het gevoerde gesprek heeft het bestuur amateurvoetbal wel de bevestiging
gegeven dat de aanpassing van de termijn aan de orde kon gaan zijn tijdens de zittingstermijn van de
nieuwe ledenraad. Onmiddellijke inwerkingtreding daarvan zou ook kunnen. Dat zou dan kunnen
resulteren in een verlenging van de termijn van die ledenraad van drie naar vier jaar gedurende de
termijn.
Afgesproken was om de beslissing over de zittingstermijn van de ledenraad amateurvoetbal vooruit te
schuiven naar de voorjaarsvergadering van 2020. Dit vanwege de voorkeur van het bestuur
amateurvoetbal om de opbrengsten van de herijking van de Code Goed Sportbestuur te betrekken bij
de formulering van de definitieve voorstellen voor de KNVB. Deze voorkeur is uitgesproken in het
voorstel als behandeld tijdens de voorjaarsvergadering mei 2019. Met dat voorstel is toen door de
ledenraad ingestemd.

1

In het reglement amateurvoetbal wordt woordelijk geen verschil gemaakt tussen de termijn van drie jaar (zittingsduur) en de
maximale termijn van ten hoogste twaalf jaren (maximale zittingsduur). Zie ter illustratie artikel 19 lid 6 RA.
In deze notitie wordt gekozen de volgende begrippen te hanteren: een zittingstermijn van drie jaar en de maximale zittingsduur
van ten hoogste twaalf jaren.
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Zittingstermijnen binnen de KNVB
De zittingstermijn van de ledenraad amateurvoetbal is drie jaar. Binnen de KNVB geldt deze
zittingstermijn ook voor de: bondsvoorzitter, besturen amateurvoetbal en betaald voetbal, raad van
toezicht, raad van commissarissen en alle commissies van de KNVB. Voor al deze functies geldt de
maximale zittingsduur van ten hoogste twaalf jaren.
Verschillen vertegenwoordiging amateurvoetbal en betaald voetbal
De sectie amateurvoetbal en de sectie betaald voetbal hebben hun eigen algemene vergadering: de
ledenraad respectievelijke de algemene vergadering betaald voetbal. De vertegenwoordiging van het
amateurvoetbal en het betaald voetbal wordt op twee verschillende manieren geregeld. Bij het
amateurvoetbal geldt dat er sprake is van verkiezingen om te bepalen wie zitting mag nemen in de
ledenraad. Bij betaald voetbal is er sprake van een afvaardiging van elk van de bij de sectie betaald
voetbal aangesloten clubs; daarmee is sprake van rechtstreekse vertegenwoordiging. Betaald
voetbalclubs (her)benoemen hun afvaardiging jaarlijks waardoor er geen zittingstermijn is van drie
jaar. Er is in die context ook geen sprake van een maximale zittingsduur.
De ledenraad amateurvoetbal is binnen de KNVB het enige orgaan waarvoor verkiezingen worden
uitgeschreven om de leden te bepalen. Bij de andere functies en commissies binnen de KNVB is er
sprake van benoeming. Om te bepalen wie er namens de kieskring het amateurvoetbal mag
vertegenwoordigen, mogen leden van de KNVB zich verkiesbaar stellen in de door hen gewenste
kieskring. De vertegenwoordiger van het amateurvoetbal wordt per kieskring gekozen door de
stemgerechtigde leden (verenigingen en individuele leden). Zoals hierboven al aangegeven, worden
de KNVB breed geldende zittingstermijnen gehanteerd. Dit betekent dat er momenteel iedere drie jaar
verkiezingen worden uitgeschreven. Daarnaast geldt de maximale zittingsduur van ten hoogste twaalf
jaren.

Wensen ledenraad amateurvoetbal
In de voormalige ledenraad amateurvoetbal is het aanpassen van de zittingstermijn meerdere malen
besproken. De gedachte is – kort samengevat – dat een periode van vier jaar meer gelegenheid geeft
om in de functie te groeien. Daarbij lijken er geen principiële bezwaren te kleven aan (aanpassing
naar) een zittingstermijn van vier jaar.
Geconcludeerd wordt dat er een breed gedragen behoefte bij de ledenraad lijkt te zijn om tot een
aanpassing van de zittingstermijn te komen.
Geconstateerd wordt daarnaast dat het verlengen van de zittingstermijn naar termijnen van drie keer 4
jaar geen afbreuk doet aan de maximale zittingsduur van ten hoogste 12 jaar.

Overwegingen bestuur amateurvoetbal
Een aantal overwegingen speelt een rol bij het onderstaande voorstel. In willekeurige volgorde:
•

Het bestuur amateurvoetbal heeft in de vergadering van de sectie amateurvoetbal in het
najaar 2018 aangegeven de voorkeur te hebben om organisatie breed een weging te doen
met betrekking tot het wijzingen van de zittingstermijn van de ledenraad amateurvoetbal naar
vier jaar. Het bestuur vindt dit nog steeds, tegelijkertijd geldt dat in de ogen van het bestuur
het noodzakelijk is om op korte termijn een keuze te maken. Dat is in lijn met de gemaakte
procesafspraken.
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•

Geconstateerd wordt dat de herijking van code Goed Sportbestuur momenteel niet
geagendeerd staat voor de voorjaarsvergadering van NOC*NSF. Intern is er wel gesproken
om een organisatiebrede afweging te doen. Echter bij een organisatiebrede afweging geniet
het de voorkeur om de herijking van de code Goed Sportbestuur af te wachten.

•

Mocht uit de herijking van het code Goed Sportbestuur een nieuwe situatie ontstaan met
betrekking tot de termijnen zittingsduur en zittingstermijn, dan zal het bestuur amateurvoetbal
dit bespreken met de ledenraad amateurvoetbal.

•

Bij een aanpassing van drie naar vier jaar is de democratie van de sectie amateurvoetbal niet
in het geding. De stemgerechtigde leden hebben nog altijd met enige regelmaat de
mogelijkheid om de afvaardiging namens hun kieskring voor het amateurvoetbal te kiezen.

Voorstel bestuur amateurvoetbal
Alles wegende komt het bestuur met het volgende voorstel:
1) Het bestuur stelt voor om de zittingstermijn van de ledenraad amateurvoetbal te verlengen
van drie naar vier jaar.
2) Het bestuur amateurvoetbal stelt voor om de zittingstermijn van vier jaar in te laten gaan na
afloop van de huidige zittingstermijn. Dit betekent bij het aantreden van de nieuwe ledenraad
amateurvoetbal.
Ten aanzien van het 2e punt wordt toegevoegd:
Als het bestuur kijkt hoe er in de ledenraad tot nu toe gesproken is over het verlengen van het
zittingstermijn zijn de argumenten vaker gericht op implementatie na de verkiezingen in najaar 2021.
Vandaar het voorstel om in te stemmen met het ingaan van de wijziging na afloop van de huidige
zittingstermijn en (dus) met ingang van de nieuwe zittingstermijn.

Reglementaire wijzigingen
De reglementaire wijzing zal bij instemmen met voorstel 1 en 2, verwerkt worden met het oog op het
najaar 2021 in het Reglement Amateurvoetbal.
Artikel 17 – Samenstelling ledenraad amateurvoetbal
1.
1. (ongewijzigd)
2. Ten behoeve van de verkiezing van leden
2. Ten behoeve van de verkiezing van leden
van de ledenraad amateurvoetbal, worden de
van de ledenraad amateurvoetbal, worden de
leden-rechtspersonen als bedoeld in artikel 1
leden-rechtspersonen als bedoeld in artikel 1
lid 2 van dit reglement, voor de duur van
lid 2 van dit reglement, voor de duur van
zesendertig maanden bij een kieskring
zesendertig achtenveertig maanden bij een
ingedeeld. De indeling als bedoeld in de
kieskring ingedeeld. De indeling als bedoeld
vorige zin geschiedt zodanig dat elke
in de vorige zin geschiedt zodanig dat elke
kieskring, zoveel mogelijk één dertigste van
kieskring, zoveel mogelijk één dertigste van
het totaal aantal leden-rechtspersonen als
het totaal aantal leden-rechtspersonen als
bedoeld in artikel 1 lid 2 van dit reglement
bedoeld in artikel 1 lid 2 van dit reglement
vertegenwoordigt.
vertegenwoordigt.
3. t/m 5.
3. t/m 5. (ongewijzigd)
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Artikel 19 – Verkiezing leden ledenraad amateurvoetbal
1. t/m 5
1. t/m 5. (ongewijzigd)
6. Een lid van de ledenraad amateurvoetbal
6. Een lid van de ledenraad amateurvoetbal
wordt gekozen voor de duur van drie jaar en
wordt gekozen voor de duur van drie vier jaar
treedt in functie op de dag volgende op die
en treedt in functie op de dag volgende op
waarop de jaarlijkse vergadering, als bedoeld
die waarop de jaarlijkse vergadering, als
in artikel 21 lid 1 sub b onder ii van de
bedoeld in artikel 21 lid 1 sub b onder ii van
Statuten, van de bondsvergadering is
de Statuten, van de bondsvergadering is
gehouden tot en met de dag waarop de
gehouden tot en met de dag waarop de
derde daaropvolgende jaarlijkse
derde vierde daaropvolgende jaarlijkse
bondsvergadering, als bedoeld in artikel 21
bondsvergadering in het najaar, als bedoeld
lid 1 sub b onder ii van de Statuten, wordt
in artikel 21 lid 1 sub b onder ii van de
gehouden, met dien verstande dat degene
Statuten, wordt gehouden, met dien
die in een tussentijdse vacature is gekozen,
verstande dat degene die in een tussentijdse
de dag na zijn verkiezing in functie treedt.
vacature is gekozen, de dag na zijn
Een in een tussentijdse vacature gekozen lid
verkiezing in functie treedt. Een in een
van de ledenraad, wordt gekozen voor de
tussentijdse vacature gekozen lid van de
resterende zittingsduur van degene die hij is
ledenraad, wordt gekozen voor de
opgevolgd. Een aftredend lid kan terstond
resterende zittingsduur van degene die hij is
worden herkozen, met dien verstande dat de
opgevolgd. Een aftredend lid kan terstond
maximale zittingsduur ten hoogste twaalf
worden herkozen, met dien verstande dat de
jaren bedraagt. Bij het bepalen van de
maximale zittingsduur ten hoogste twaalf
maximale zittingsduur als bedoeld in de
jaren bedraagt. Bij het bepalen van de
vorige zin, blijft ten aanzien van een in een
maximale zittingsduur als bedoeld in de
tussentijdse vacature gekozen lid, een niet
vorige zin, blijft ten aanzien van een in een
volledig jaar buiten beschouwing.
tussentijdse vacature gekozen lid, een niet
volledig jaar buiten beschouwing.
7.
7. (ongewijzigd)
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5.2 Update Commissie Functioneren Ledenraad
Te nemen besluit
Kennisnemen van de voortgang van de commissie functioneren ledenraad.
Toelichting
Wegens de Coronapandemie heeft de voortgang van de commissie functioneren ledenraad vertraging
opgelopen. De commissie zal voor de vergadering van 20 juni a.s. bijeenkomen. Onderwerp van
bespreking is dan onder meer de (her)planning van voorgenomen activiteiten. Ter vergadering zal
vanuit de commissie een toelichting worden gegeven.
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6. ONTWIKKELINGEN COMPETITIE AMATEURVOETBAL
Te nemen besluit
Kennisnemen van de presentatie ter vergadering omtrent ontwikkelingen competitie amateurvoetbal.
Toelichting
Er is sprake van veel ontwikkelingen binnen de competitie van het amateurvoetbal. Deze zijn in lijn
met de ambities zoals geformuleerd in het kader van het Strategisch Plan 2018 – 2022. Veel
ontwikkelingen maken onderdeel uit van het strategisch project KNVB-Georganiseerd
verenigingsvoetbal waarvoor door de ledenraad toetsingskaders zijn geformuleerd.
Met het oog op alle ambities op het gebied van competitie en voorvloeiend uit de afspraken als
gemaakt in de voorjaarsvergadering van 2019 (n.a.v. het initiatiefvoorstel van Henk Bolhaar) zou in
maart jl een bijeenkomst samen met diverse stakeholders hebben plaatsgevonden. Deze heeft niet
plaats kunnen vinden.
Ondanks de Coronapandemie is getracht de voor het seizoen 2019/’20 voorgenomen projecten en
activiteiten ter verbetering van ons aanbod door te zetten. De situatie waarmee wij geconfronteerd zijn
heeft op onderdelen impact gehad op de wijze waarop activiteiten hebben plaatsgevonden. Ook de
planning is erdoor in een aantal gevallen beïnvloed. Daarnaast zagen wij ons door de
Coronapandemie geconfronteerd met extra uitdagingen op het gebied van de competitie.
Gelet op het voorgaande zal ter vergadering een actuele stand van zaken worden gepresenteerd over
de volgende items:
- Aangepaste speeldagenkalenders seizoen 2020/’21
- Start competities 2020/’21
- Veldvoetbal
o Senioren - proces zaterdag/zondag
o Junioren - herstructurering Top Jeugd
o Pupillen - 4 fase pupillenvoetbal
o Vrouwen - eredivisie / beloften competitie
o Meisjes - uitfasering onder 9
- Zaalvoetbal
o Senioren - topstructuur – maatwerk aanbod competitie
o Junioren - promotie / uitbreiding teams
o Vrouwen - promotie / uitbreiding teams
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7. AGENDA BONDSVERGADERING (waarvan hier te behandelen)
De conceptagenda voor de bondsvergadering is per mail verzonden op 22 mei 2020 en tevens
gepubliceerd op www.knvb.nl en SharePoint amateurvoetbal. Publicatie en verzending van de
definitieve agenda zal ten minste twee weken voorafgaand aan de bondsvergadering plaatsvinden.

7.1 Voetbal is voor iedereen
Tijdens de wedstrijd FC Den Bosch – Excelsior op 17 november 2019 werd nog eens duidelijk dat
racisme nog steeds het spelplezier van velen bederft. Naar aanleiding van dit incident hebben de
overheid, de KNVB, de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie samen een plan opgesteld om
racisme in het voetbal tegen te gaan. Dit plan is op 8 februari 2020 bij A.V.V. Zeeburgia in Amsterdam
gepresenteerd. Ter vergadering zal de stand van zaken en verdere voortgang in de uitwerking van de
hierin opgenomen maatregelen worden geschetst.

7.2 KNVB Strategisch Plan 2018 – 2022: Seizoensplan 2020/’21
Het KNVB Strategisch Plan 2018 – 2022 behelst een periode van vier seizoenen.
Per seizoen wordt een plan opgesteld dat richting geeft aan de activiteiten van dat seizoen. Het
Seizoensplan 2020/’21 zal ter vaststelling bij de definitieve agenda worden gevoegd.

7.3 Financiën
De begroting bondsgerelateerde activiteiten seizoen 2020/’21 zal ter vaststelling bij de definitieve
agenda worden gevoegd.

7.4 Reglementaire aangelegenheden
Te behandelen in de voorjaarsvergadering van de ledenraad amateurvoetbal bij agendapunt 8.
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8. REGLEMENTSWIJZIGINGEN
8.1 AV – Gele en rode kaarten team-officials
Te nemen besluit
Instemmen met de implementatie van het bekrachtigde uitvoeringsbesluit inzake de gele en rode
kaarten voor team-officials in het Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal en het Reglement
Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal en het Reglement Tuchtrechtspraak Vrouwen.
Toelichting
Op 4 september 2019 is door het bestuur amateurvoetbal een uitvoeringsbesluit genomen inhoudende
dat aan zogenaamde ‘teamofficials’ gele en rode kaarten gegeven konden worden. Een en ander met
inbegrip van de tuchtrechtelijke consequenties daarvan. Het besluit vloeide voort uit internationale
regelgeving waarmee wij in overeenstemming wilden (gaan) handelen.
Teamofficials zijn gedefinieerd in de spelregels veldvoetbal als: ‘de trainer/coach en andere officials
die op de elftallijst staan vermeld (met uitzondering van spelers of wisselspelers)’.
In lijn met de reglementaire verplichting is het uitvoeringsbesluit op 30 november 2019 door de
ledenraad amateurvoetbal bekrachtigd. Het bekrachtigde bestuursbesluit geldt tot 30 juni 2020.
Hierdoor zijn wijzingen van toepassing verklaard voor het seizoen 2019/’20.
De voorgestelde reglementswijzigingen voorzien in de definitieve implementatie in de regelgeving van
de sectie amateurvoetbal. In de voorstellen zijn, ten opzichte van 30 november 2019, enkele tekstuele
aanpassingen gedaan.
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Artikel 87 – Waarschuwingen
1. a. De registratieregeling is van toepassing
op overtredingen van de spelregels
waarvoor de scheidsrechter voor, tijdens
of na de wedstrijd een waarschuwing
heeft gegeven, en die door aantekening
op het wedstrijdformulier ter kennis van
de aanklager zijn gebracht.
b. Indien de scheidsrechter heeft
gerapporteerd, dat hij ter zake van een
overtreding een waarschuwing heeft
gegeven aan een andere speler dan
degene die de desbetreffende overtreding
heeft begaan, zal de waarschuwing
alsnog worden geregistreerd op naam van
de speler die de overtreding heeft
begaan.
2. t/m 4.

1. a. De registratieregeling is van toepassing
op overtredingen van de spelregels
waarvoor de scheidsrechter voor, tijdens
of na de wedstrijd een waarschuwing
heeft gegeven, en die door aantekening
op het wedstrijdformulier ter kennis van
de aanklager zijn gebracht.
b. Indien de scheidsrechter heeft
gerapporteerd, dat hij ter zake van een
overtreding een waarschuwing heeft
gegeven aan een andere speler of een
andere team-official dan degene die de
desbetreffende overtreding heeft begaan,
zal de waarschuwing alsnog worden
geregistreerd op naam van de speler of
de team-official die de overtreding heeft
begaan.
(ongewijzigd)

Artikel 88 – Registratieregeling
1.

2. De aanklager beslist niet tot registratie over
te gaan, indien:
a. uiterlijk voor de eerstvolgende wedstrijd
van de vereniging van de speler aan wie
de waarschuwing is gegeven, is gebleken
dat de scheidsrechter ter zake van een
overtreding een waarschuwing heeft
gegeven aan een andere speler dan
degene die de desbetreffende overtreding
heeft begaan;
b. onvoldoende vaststaat, dat betrokkene de
overtreding heeft begaan;
c. de vermoedelijk begane overtreding niet
via de registratieregeling afgedaan kan
worden.
3. t/m 5.

6. a. Jaarlijks voor de aanvang van het seizoen
bepaalt het bestuur amateurvoetbal:
1. voor elk van de categorieën de
verhouding tussen het aantal
registraties en de daarop gebaseerde
uitsluitingen;
2. de kosten aan de zijde van de
arbeidsorganisatie van de registratie
en van de uitsluitingen, die uit de
registraties voortvloeien.
b. De verhouding tussen het aantal
registraties en de daarop gebaseerde
uitsluitingen, alsmede de daarmee

(ongewijzigd)
2. De aanklager beslist niet tot registratie over
te gaan, indien:
a. uiterlijk voor de eerstvolgende wedstrijd
van de vereniging van de speler of de
team-official aan wie de waarschuwing is
gegeven, is gebleken dat de
scheidsrechter ter zake van een
overtreding een waarschuwing heeft
gegeven aan een andere speler of een
andere team-official dan degene die de
desbetreffende overtreding heeft begaan;
b. onvoldoende vaststaat, dat betrokkene de
overtreding heeft begaan;
c. de vermoedelijk begane overtreding niet
via de registratieregeling afgedaan kan
worden.
(ongewijzigd)
6. a. Jaarlijks voor de aanvang van het seizoen
bepaalt het bestuur amateurvoetbal:
1. voor elk van de categorieën de
verhouding tussen:
- het aantal registraties en de daarop
gebaseerde uitsluitingen; en
- het aantal registraties en de daarop
gebaseerde ontzeggingen van het
recht tot het uitoefenen van een of
meer functies binnen de sectie
amateurvoetbal van de KNVB en/of
binnen een onder de sectie
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gemoeide kosten worden gepubliceerd in
het handboek competitiezaken
amateurvoetbal.

7.

8. a. Twee waarschuwingen in:
1. één competitiewedstrijd of daarmee
samenhangende wedstrijd, ten
gevolge waarvan de speler uit het
veld is gezonden, of had moeten
worden gezonden, mits
geregistreerd, hebben tot gevolg,
dat betrokkene is uitgesloten van
deelname aan
competitiewedstrijden en/of
daarmee samenhangende
wedstrijden totdat zijn elftal of team
de eerstvolgende
competitiewedstrijd of daarmee
samenhangende wedstrijd heeft
gespeeld;
2. één bekerwedstrijd ten gevolge
waarvan de speler uit het veld is
gezonden, of had moeten worden
gezonden, mits geregistreerd,
hebben tot gevolg dat betrokkene is
uitgesloten van deelname aan
bekerwedstrijden totdat zijn elftal of
team de eerstvolgende
bekerwedstrijd heeft gespeeld.
b. De onder a. van dit lid genoemde
uitsluiting heeft geen gevolgen voor

amateurvoetbal ressorterend lid van
de KNVB;
2. de kosten aan de zijde van de
arbeidsorganisatie van de registratie
en van de uitsluitingen respectievelijk
de ontzeggingen van het recht tot het
uitoefenen van een of meer functies
binnen de sectie amateurvoetbal van
de KNVB en/of binnen een onder de
sectie amateurvoetbal ressorterend lid
van de KNVB, die uit de registraties
voortvloeien.
b. De verhouding tussen het aantal
registraties en de daarop gebaseerde:
- uitsluitingen;
- ontzeggingen van het recht tot het
uitoefenen van een of meer functies
binnen de sectie amateurvoetbal van de
KNVB en/of binnen een onder de sectie
amateurvoetbal ressorterend lid van de
KNVB;
- , alsmede de daarmee gemoeide kosten
worden gepubliceerd in het handboek
competitiezaken amateurvoetbal.
(ongewijzigd)
8. a. Twee waarschuwingen in:
- aan een speler in:
1. één competitiewedstrijd of daarmee
samenhangende wedstrijd, ten
gevolge waarvan de speler uit het
veld is gezonden, of had moeten
worden gezonden, mits
geregistreerd, hebben tot gevolg,
dat betrokkene is uitgesloten van
deelname aan
competitiewedstrijden en/of
daarmee samenhangende
wedstrijden totdat zijn elftal of team
de eerstvolgende
competitiewedstrijd of daarmee
samenhangende wedstrijd heeft
gespeeld;
2. één bekerwedstrijd ten gevolge
waarvan de speler uit het veld is
gezonden, of had moeten worden
gezonden, mits geregistreerd,
hebben tot gevolg dat betrokkene is
uitgesloten van deelname aan
bekerwedstrijden totdat zijn elftal of
team de eerstvolgende
bekerwedstrijd heeft gespeeld.
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andere geregistreerde waarschuwingen.
Reeds geregistreerde waarschuwingen
blijven gehandhaafd.

9. Indien de registraties leiden tot uitsluiting
ingevolge de vastgestelde verhouding, dan
wel ingevolge lid 8 van dit artikel worden de
kosten van uitsluiting bij de vereniging van
betrokkene in rekening gebracht.

10.

11. a. Uitsluitingen ingevolge de
registratieregeling worden onder
vermelding van de datum van ingang van

- aan een team-official in één
competitiewedstrijd of daarmee
samenhangende wedstrijd of
bekerwedstrijd, ten gevolge waarvan
een team-official uit het veld is
gezonden, of had moeten worden
gezonden, mits geregistreerd, hebben
tot gevolg, dat betrokkene het recht is
ontzegd tot het uitoefenen van een of
meer functies binnen de sectie
amateurvoetbal van de KNVB en/of
binnen een onder de sectie
amateurvoetbal ressorterend lid van
de KNVB bij competitiewedstrijden
en/of daarmee samenhangende
wedstrijden en/of bekerwedstrijden
totdat het betreffende elftal of team de
eerstvolgende competitiewedstrijd
en/of daarmee samenhangende
wedstrijd of bekerwedstrijd heeft
gespeeld.
b. De onder a. van dit lid genoemde
uitsluiting respectievelijk ontzegging van
het recht tot het uitoefenen van een of
meer functies binnen de sectie
amateurvoetbal van de KNVB en/of
binnen een onder de sectie
amateurvoetbal ressorterend lid van de
KNVB heeft geen gevolgen voor andere
geregistreerde waarschuwingen. Reeds
geregistreerde waarschuwingen blijven
gehandhaafd.
9. Indien de registraties leiden tot uitsluiting
respectievelijk ontzegging van het recht tot
het uitoefenen van een of meer functies
binnen de sectie amateurvoetbal van de
KNVB en/of binnen een onder de sectie
amateurvoetbal ressorterend lid van de
KNVB ingevolge de vastgestelde verhouding,
dan wel ingevolge lid 8 van dit artikel worden
de kosten van uitsluiting respectievelijk
ontzegging van het recht tot het uitoefenen
van een of meer functies binnen de sectie
amateurvoetbal van de KNVB en/of binnen
een onder de sectie amateurvoetbal
ressorterend lid van de KNVB bij de
vereniging van betrokkene in rekening
gebracht.
(ongewijzigd)
11. a. Uitsluitingen en ontzeggingen van het
recht tot het uitoefenen van een of meer
functies binnen de sectie amateurvoetbal
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de uitsluiting(en), alsmede de met de
uitsluiting gemoeide kosten, per e-mail
aan betrokkene meegedeeld, indien de
KNVB in het bezit is van een e-mailadres
van betrokkene.
b. De mededeling wordt eveneens via het
door het bestuur amateurvoetbal daartoe
aangewezen digitale medium aan de
vereniging van betrokkene beschikbaar
gesteld, waarna de vereniging betrokkene
onverwijld hierover dient te informeren.
c. Indien de KNVB niet in het bezit is van
een e-mailadres van betrokkene wordt de
mededeling per gewone post verzonden
aan betrokkene.

van de KNVB en/of binnen een onder de
sectie amateurvoetbal ressorterend lid
van de KNVB ingevolge de
registratieregeling worden onder
vermelding van de datum van ingang van
de uitsluiting(en) respectievelijk
ontzegging(en), alsmede de met de
uitsluiting respectievelijk ontzegging
gemoeide kosten, per e-mail aan
betrokkene meegedeeld, indien de KNVB
in het bezit is van een e-mailadres van
betrokkene.
b. De mededeling wordt eveneens via het
door het bestuur amateurvoetbal daartoe
aangewezen digitale medium aan de
vereniging van betrokkene beschikbaar
gesteld, waarna de vereniging betrokkene
onverwijld hierover dient te informeren.
c. Indien de KNVB niet in het bezit is van
een e-mailadres van betrokkene wordt de
mededeling per gewone post verzonden
aan betrokkene.

Artikel 100 – Algemene en bijzondere tenuitvoerlegging
1. en 2.
(ongewijzigd)
3. De tenuitvoerlegging van de straffen
3. De tenuitvoerlegging van de straffen
uitsluiting voor een aantal bindende
uitsluiting voor een aantal bindende
wedstrijden en ontzegging van het recht een
wedstrijden en ontzegging van het recht tot
functie uit te oefenen voor een aantal
het uitoefenen van een of meer functies
bindende wedstrijden is niet beperkt tot het
binnen de sectie amateurvoetbal van de
lopende voetbalseizoen.
KNVB en/of binnen een onder de sectie
amateurvoetbal ressorterend lid van de
KNVB een functie uit te oefenen voor een
aantal bindende wedstrijden is niet beperkt
tot het lopende voetbalseizoen.
4. Indien de straf uitsluiting of ontzegging van
4. Indien de straf uitsluiting of ontzegging van
het recht een functie uit te oefenen is
het recht tot het uitoefenen van een of meer
gekoppeld aan een of meer wedstrijden van
functies binnen de sectie amateurvoetbal van
een bepaald elftal of team, heeft de
de KNVB en/of binnen een onder de sectie
tenuitvoerlegging van een wedstrijd
amateurvoetbal ressorterend lid van de
plaatsgevonden:
KNVBeen functie uit te oefenen is gekoppeld
a. de dag volgend op die waarop van een
aan een of meer wedstrijden van een
wedstrijd de normale speeltijd en
bepaald elftal of team, heeft de
eventuele verlenging is gespeeld;
tenuitvoerlegging van een wedstrijd
b. de dag volgend op die waarop een
plaatsgevonden:
wedstrijd niet werd uitgespeeld, met dien
a. de dag volgend op die waarop van een
verstande dat de betrokkene niet bevoegd
wedstrijd de normale speeltijd en
is deel te nemen aan of te fungeren bij het
eventuele verlenging is gespeeld;
nog te spelen resterende gedeelte van de
b. de dag volgend op die waarop een
niet uitgespeelde wedstrijd.
wedstrijd niet werd uitgespeeld, met dien
35

5. t/m 11.

verstande dat de betrokkene niet bevoegd
is deel te nemen aan of te fungeren bij het
nog te spelen resterende gedeelte van de
niet uitgespeelde wedstrijd.
(ongewijzigd)

Reglement Tuchtrechtspraak Vrouwen
Artikel 26 – Wedstrijdformulier (digitaal of papier)
1. a. Indien de scheidsrechter aan een
1. a. Indien de scheidsrechter aan een
speelster een waarschuwing heeft
speelster of een team-official een
gegeven, vermeldt hij op het
waarschuwing heeft gegeven, vermeldt hij
wedstrijdformulier (digitaal of papier)
op het wedstrijdformulier (digitaal of
welke overtreding de speelster heeft
papier) welke overtreding de speelster of
gepleegd.
de team-official heeft gepleegd.
b. In het geval de scheidsrechter direct na
b. In het geval de scheidsrechter direct na
afloop van de wedstrijd constateert dat hij
afloop van de wedstrijd constateert dat hij
ter zake van een overtreding een
ter zake van een overtreding een
waarschuwing heeft gegeven aan een
waarschuwing heeft gegeven aan een
andere speelster dan degene die de
andere speelster of een andere teamdesbetreffende overtreding heeft begaan,
official dan degene die de desbetreffende
vermeldt hij zulks op het
overtreding heeft begaan, vermeldt hij
wedstrijdformulier (digitaal of papier).
zulks op het wedstrijdformulier (digitaal of
papier).
2.
(ongewijzigd)
Artikel 27 – Waarschuwingen
1. a. De registratieregeling is van toepassing
op overtredingen van de spelregels
waarvoor de scheidsrechter voor, tijdens
of na de wedstrijd een waarschuwing
heeft gegeven, en die door aantekening
op het wedstrijdformulier ter kennis van
de aanklager zijn gebracht.
b. Indien de scheidsrechter heeft
gerapporteerd, dat hij ter zake van een
overtreding een waarschuwing heeft
gegeven aan een andere speelster dan
degene die de desbetreffende overtreding
heeft begaan, zal de waarschuwing
alsnog worden geregistreerd op naam van
de speelster die de overtreding heeft
begaan.
2. t/m 4.

1. a. De registratieregeling is van toepassing
op overtredingen van de spelregels
waarvoor de scheidsrechter voor, tijdens
of na de wedstrijd een waarschuwing
heeft gegeven, en die door aantekening
op het wedstrijdformulier ter kennis van
de aanklager zijn gebracht.
b. Indien de scheidsrechter heeft
gerapporteerd, dat hij ter zake van een
overtreding een waarschuwing heeft
gegeven aan een andere speelster of een
andere team-official dan degene die de
desbetreffende overtreding heeft begaan,
zal de waarschuwing alsnog worden
geregistreerd op naam van de speelster
of de team-official die de overtreding heeft
begaan.
(ongewijzigd)
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Artikel 28 – Registratieregeling
1.

2. De aanklager beslist niet tot registratie over
te gaan, indien:
a. uiterlijk voor de eerstvolgende wedstrijd
van de vereniging van de speelster aan
wie de waarschuwing is gegeven, is
gebleken dat de scheidsrechter ter zake
van een overtreding een waarschuwing
heeft gegeven aan een andere speelster
dan degene die de desbetreffende
overtreding heeft begaan;
b. onvoldoende vaststaat, dat betrokkene de
overtreding heeft begaan;
c. de vermoedelijk begane overtreding niet
via de registratieregeling afgedaan kan
worden.
3. t/m 5.

6. a. Jaarlijks voor de aanvang van het seizoen
bepaalt het bestuur amateurvoetbal:
1. voor elk van de categorieën de
verhouding tussen het aantal
registraties en de daarop gebaseerde
uitsluitingen;
2. de kosten aan de zijde van de
arbeidsorganisatie van de registratie
en van de uitsluitingen, die uit de
registraties voortvloeien.
b. De verhouding tussen het aantal
registraties en de daarop gebaseerde
uitsluitingen, alsmede de daarmee
gemoeide kosten worden gepubliceerd in
het handboek competitiezaken
amateurvoetbal.

(ongewijzigd)
2. De aanklager beslist niet tot registratie over
te gaan, indien:
a. uiterlijk voor de eerstvolgende wedstrijd
van de vereniging van de speelster of de
team-official aan wie de waarschuwing is
gegeven, is gebleken dat de
scheidsrechter ter zake van een
overtreding een waarschuwing heeft
gegeven aan een andere speelster of een
andere team-official dan degene die de
desbetreffende overtreding heeft begaan;
b. onvoldoende vaststaat, dat betrokkene de
overtreding heeft begaan;
c. de vermoedelijk begane overtreding niet
via de registratieregeling afgedaan kan
worden.
(ongewijzigd)
6. a. Jaarlijks voor de aanvang van het seizoen
bepaalt het bestuur amateurvoetbal:
1. voor elk van de categorieën de
verhouding tussen:
- het aantal registraties en de daarop
gebaseerde uitsluitingen; en
- het aantal registraties en de daarop
gebaseerde ontzeggingen van het
recht tot het uitoefenen van een of
meer functies binnen de sectie
amateurvoetbal van de KNVB en/of
binnen een onder de sectie
amateurvoetbal ressorterend lid van
de KNVB;
2. de kosten aan de zijde van de
arbeidsorganisatie van de registratie
en van de uitsluitingen respectievelijk
ontzeggingen van het recht tot het
uitoefenen van een of meer functies
binnen de sectie amateurvoetbal van
de KNVB en/of binnen een onder de
sectie amateurvoetbal ressorterend lid
van de KNVB, die uit de registraties
voortvloeien.
b. De verhouding tussen het aantal
registraties en de daarop gebaseerde:
- uitsluitingen;
- ontzeggingen van het recht tot het
uitoefenen van een of meer functies
binnen de sectie amateurvoetbal van
de KNVB en/of binnen een onder de
sectie amateurvoetbal ressorterend
lid van de KNVB;
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7.

8. a. Twee waarschuwingen in:
1. één competitiewedstrijd of daarmee
samenhangende wedstrijd, ten
gevolge waarvan de speelster uit
het veld is gezonden, of had
moeten worden gezonden, mits
geregistreerd, hebben tot gevolg,
dat betrokkene is uitgesloten van
deelname aan
competitiewedstrijden en/of
daarmee samenhangende
wedstrijden totdat haar elftal de
eerstvolgende competitiewedstrijd
of daarmee samenhangende
wedstrijd heeft gespeeld;
2. één bekerwedstrijd ten gevolge
waarvan de speelster uit het veld is
gezonden, of had moeten worden
gezonden, mits geregistreerd,
hebben tot gevolg dat betrokkene is
uitgesloten van deelname aan
bekerwedstrijden totdat haar elftal
de eerstvolgende bekerwedstrijd
heeft gespeeld.
b. De onder a. van dit lid genoemde uitsluiting
heeft geen gevolgen voor andere
geregistreerde waarschuwingen. Reeds
geregistreerde waarschuwingen blijven
gehandhaafd.

-, alsmede de daarmee gemoeide
kosten worden gepubliceerd in het
handboek competitiezaken
amateurvoetbal.
(ongewijzigd)
8. a. Twee waarschuwingen:
- aan een speelster in:
1. één competitiewedstrijd of daarmee
samenhangende wedstrijd, ten
gevolge waarvan de speelster uit
het veld is gezonden, of had
moeten worden gezonden, mits
geregistreerd, hebben tot gevolg,
dat betrokkene is uitgesloten van
deelname aan
competitiewedstrijden en/of
daarmee samenhangende
wedstrijden totdat haar elftal de
eerstvolgende competitiewedstrijd
of daarmee samenhangende
wedstrijd heeft gespeeld;
2. één bekerwedstrijd ten gevolge
waarvan de speelster uit het veld is
gezonden, of had moeten worden
gezonden, mits geregistreerd,
hebben tot gevolg dat betrokkene is
uitgesloten van deelname aan
bekerwedstrijden totdat haar elftal
de eerstvolgende bekerwedstrijd
heeft gespeeld.
- aan een team-official in één
competitiewedstrijd of daarmee
samenhangende wedstrijd of
bekerwedstrijd, ten gevolge waarvan
een team-official uit het veld is
gezonden, of had moeten worden
gezonden, mits geregistreerd, hebben
tot gevolg, dat betrokkene het recht is
ontzegd tot het uitoefenen van een of
meer functies binnen de sectie
amateurvoetbal van de KNVB en/of
binnen een onder de sectie
amateurvoetbal ressorterend lid van
de KNVB bij competitiewedstrijden
en/of daarmee samenhangende
wedstrijden en/of bekerwedstrijden
totdat het betreffende elftal of team de
eerstvolgende competitiewedstrijd
en/of daarmee samenhangende
wedstrijd of bekerwedstrijd heeft
gespeeld.
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9. Indien de registraties leiden tot uitsluiting
ingevolge de vastgestelde verhouding, dan
wel ingevolge lid 8 van dit artikel worden de
kosten van uitsluiting bij de vereniging van
betrokkene in rekening gebracht.

10.

11. a. Uitsluitingen ingevolge de
registratieregeling worden onder
vermelding van de datum van ingang van
de uitsluiting(en), alsmede de met de
uitsluiting gemoeide kosten, per e-mail
aan betrokkene meegedeeld, indien de
KNVB in het bezit is van een e-mailadres
van betrokkene.
b. De mededeling wordt eveneens via het
door het bestuur amateurvoetbal daartoe
aangewezen digitale medium aan de
vereniging van betrokkene beschikbaar
gesteld, waarna de vereniging betrokkene
onverwijld hierover dient te informeren.
c. Indien de KNVB niet in het bezit is van
een e-mailadres van betrokkene wordt de
mededeling per gewone post verzonden
aan betrokkene.
d. Een uitsluiting van deelname aan de
eerstvolgende competitiewedstrijd wordt
gepubliceerd via het door het bestuur voor
publicaties aangewezen medium.

b. De onder a. van dit lid genoemde
uitsluiting respectievelijk ontzegging van
het recht tot het uitoefenen van een of
meer functies binnen de sectie
amateurvoetbal van de KNVB en/of
binnen een onder de sectie
amateurvoetbal ressorterend lid van de
KNVB heeft geen gevolgen voor andere
geregistreerde waarschuwingen. Reeds
geregistreerde waarschuwingen blijven
gehandhaafd.
9. Indien de registraties leiden tot uitsluiting
respectievelijk ontzegging van het recht tot
het uitoefenen van een of meer functies
binnen de sectie amateurvoetbal van de
KNVB en/of binnen een onder de sectie
amateurvoetbal ressorterend lid van de
KNVB ingevolge de vastgestelde verhouding,
dan wel ingevolge lid 8 van dit artikel worden
de kosten van uitsluiting respectievelijk
ontzegging van het recht tot het uitoefenen
van een of meer functies binnen de sectie
amateurvoetbal van de KNVB en/of binnen
een onder de sectie amateurvoetbal
ressorterend lid van de KNVB bij de
vereniging van betrokkene in rekening
gebracht.
(ongewijzigd)
11. a. Uitsluitingen en ontzeggingen van het
recht tot het uitoefenen van een of meer
functies binnen de sectie amateurvoetbal
van de KNVB en/of binnen een onder de
sectie amateurvoetbal ressorterend lid
van de KNVB ingevolge de
registratieregeling worden onder
vermelding van de datum van ingang van
de uitsluiting(en) respectievelijk
ontzegging(en), alsmede de met de
uitsluiting respectievelijk ontzegging
gemoeide kosten, per e-mail aan
betrokkene meegedeeld, indien de KNVB
in het bezit is van een e-mailadres van
betrokkene.
b. De mededeling wordt eveneens via het
door het bestuur amateurvoetbal daartoe
aangewezen digitale medium aan de
vereniging van betrokkene beschikbaar
gesteld, waarna de vereniging betrokkene
onverwijld hierover dient te informeren.
c. Indien de KNVB niet in het bezit is van
een e-mailadres van betrokkene wordt de
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12. a. Bij een transfer in de loop van het seizoen
tussen clubs, beide uitkomend in de
eredivisie vrouwen respectievelijk beloften
vrouwen, blijven reeds opgelopen
waarschuwingen bij de te verlaten club
van kracht bij de nieuwe club.
b. Indien bij een transfer in de loop van het
seizoen tussen clubs, beide uitkomend in
de eredivisie vrouwen, respectievelijk
beloften vrouwen de uitsluiting en/of
schorsing van een speelster niet meer
kan uitgevoerd worden bij de te verlaten
club, wordt zij overgedragen naar de
nieuwe club.

13.

mededeling per gewone post verzonden
aan betrokkene.
d. Een uitsluiting van deelname aan
respectievelijk een ontzegging van het
recht tot het uitoefenen van een of meer
functies binnen de sectie amateurvoetbal
van de KNVB en/of binnen een onder de
sectie amateurvoetbal ressorterend lid
van de KNVB bij de eerstvolgende
competitiewedstrijd wordt gepubliceerd
via het door het bestuur voor publicaties
aangewezen medium.
12. a. Bij een transfer overschrijving van een
speelster respectievelijk de verandering
van club waarvoor de team-official een of
meer functies uitoefent in de loop van het
seizoen tussen clubs, beide uitkomend in
de eredivisie vrouwen respectievelijk
beloften vrouwen, blijven reeds
opgelopen waarschuwingen bij de te
verlaten club van kracht bij de nieuwe
club.
b. Indien bij een transfer overschrijving van
een speelster respectievelijk de
verandering van club waarvoor een teamofficial een of meer functies uitoefent in de
loop van het seizoen tussen clubs, beide
uitkomend in de eredivisie vrouwen,
respectievelijk beloften vrouwen de
uitsluiting en/of schorsing van een
speelster respectievelijk de ontzegging
en/of schorsing van een team-official niet
meer kan uitgevoerd worden bij de te
verlaten club, wordt zij overgedragen naar
de nieuwe club.
(ongewijzigd)

Artikel 28A – Waarschuwingen gegeven in play-offwedstrijden in de eredivisie vrouwen
1. a. De aanklager registreert waarschuwingen 1. a. De aanklager registreert waarschuwingen
gegeven in play-offwedstrijden van de
gegeven in play-offwedstrijden van de
eredivisie vrouwen, na ontvangst van het
eredivisie vrouwen, na ontvangst van het
wedstrijdformulier als genoemd in artikel
wedstrijdformulier als genoemd in artikel
26 lid 2 van dit reglement.
26 lid 2 van dit reglement.
b. Registratie blijft achterwege indien de
b. Registratie blijft achterwege indien de
aanklager is gebleken dat de
aanklager is gebleken dat de
scheidsrechter ter zake van een
scheidsrechter ter zake van een
overtreding een waarschuwing heeft
overtreding een waarschuwing heeft
gegeven aan een andere speelster dan
gegeven aan een andere speelster of een
degene die de desbetreffende overtreding
andere team-official dan degene die de
heeft begaan.
desbetreffende overtreding heeft begaan.
c. Indien de scheidsrechter, overeenkomstig
c. Indien de scheidsrechter, overeenkomstig
het bepaalde in artikel 26 lid 1 onder b
het bepaalde in artikel 26 lid 1 onder b
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van dit reglement, op het
wedstrijdformulier heeft vermeld dat hij ter
zake van een overtreding een
waarschuwing heeft gegeven aan een
andere speelster dan degene die de
desbetreffende overtreding heeft begaan,
zal de waarschuwing alsnog worden
geregistreerd op naam van de speelster
die de overtreding heeft begaan.
d. Als registratiedatum voor
waarschuwingen gegeven in playoffwedstrijden van de eredivisie vrouwen
geldt de datum waarop de desbetreffende
play-offwedstrijd is gespeeld.
e. Door de aanklager geregistreerde
waarschuwingen gegeven in playoffwedstrijden van de eredivisie vrouwen,
waarop geen uitsluiting is gevolgd,
vervallen na afloop van de desbetreffende
play-offcompetitie.
f. Van de registratie van een waarschuwing
gegeven in een play-offwedstrijd van de
eredivisie vrouwen wordt uitsluitend de
betreffende vereniging, via het door het
bestuur amateurvoetbal daartoe
aangewezen medium, op de hoogte
gesteld, waarna de vereniging betrokkene
onverwijld hierover dient te informeren.

2.

3. Een uitsluiting van deelname aan de
eerstvolgende play-offwedstrijd van de
eredivisie vrouwen wordt:
- onverwijld schriftelijk medegedeeld aan
de desbetreffende speelster en dier club;
- gepubliceerd via het door het bestuur voor
publicaties aangewezen medium.

van dit reglement, op het
wedstrijdformulier heeft vermeld dat hij ter
zake van een overtreding een
waarschuwing heeft gegeven aan een
andere speelster of een andere teamofficial dan degene die de desbetreffende
overtreding heeft begaan, zal de
waarschuwing alsnog worden
geregistreerd op naam van de speelster
of de team-official die de overtreding heeft
begaan.
d. Als registratiedatum voor
waarschuwingen gegeven in playoffwedstrijden van de eredivisie vrouwen
geldt de datum waarop de desbetreffende
play-offwedstrijd is gespeeld.
e. Door de aanklager geregistreerde
waarschuwingen gegeven in playoffwedstrijden van de eredivisie vrouwen,
waarop geen uitsluiting of ontzegging van
het recht tot het uitoefenen van een of
meer functies binnen de sectie
amateurvoetbal van de KNVB en/of
binnen een onder de sectie
amateurvoetbal ressorterend lid van de
KNVB is gevolgd, vervallen na afloop van
de desbetreffende play-offcompetitie.
f. Van de registratie van een waarschuwing
gegeven in een play-offwedstrijd van de
eredivisie vrouwen wordt uitsluitend de
betreffende vereniging, via het door het
bestuur amateurvoetbal daartoe
aangewezen medium, op de hoogte
gesteld, waarna de vereniging betrokkene
onverwijld hierover dient te informeren.
(ongewijzigd)
3. Een uitsluiting van deelname aan de
eerstvolgende play-offwedstrijd van de
eredivisie vrouwen, respectievelijk de
ontzegging van het recht tot het uitoefenen
van een of meer functies binnen de sectie
amateurvoetbal van de KNVB en/of binnen
een onder de sectie amateurvoetbal
ressorterend lid van de KNVB bij de
eerstvolgende play-offwedstrijd van de
eredivisie vrouwen, wordt:
- onverwijld schriftelijk medegedeeld aan
de desbetreffende speelster
respectievelijk team-official en diensr club;
- gepubliceerd via het door het bestuur voor
publicaties aangewezen medium.
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4. Tegen de registratie door de aanklager van
waarschuwingen gegeven in playoffwedstrijden van de eredivisie vrouwen of
de daaruit voortvloeiende uitsluiting van
deelname aan de eerstvolgende playoffwedstrijd van de eredivisie vrouwen is
géén verweer of beroep mogelijk.

4. Tegen de registratie door de aanklager van
waarschuwingen gegeven in playoffwedstrijden van de eredivisie vrouwen of
de daaruit voortvloeiende uitsluiting of
ontzegging van het recht tot het uitoefenen
van een of meer functies binnen de sectie
amateurvoetbal van de KNVB en/of binnen
een onder de sectie amateurvoetbal
ressorterend lid van de KNVB van deelname
aan de eerstvolgende play-offwedstrijd van
de eredivisie vrouwen is géén verweer of
beroep mogelijk.

Artikel 29 – Automatische uitsluiting en ontzegging van het recht tot het uitoefenen van een of
meer functies
1. Een speelster die in een wedstrijd in de
1. Een speelster of een team-official die in een
eredivisie vrouwen of beloften vrouwen door
wedstrijd in de eredivisie vrouwen of beloften
de scheidsrechter direct van het veld wordt
vrouwen door de scheidsrechter direct van
gezonden, wordt uitgesloten van deelname
het veld wordt gezonden, wordt uitgesloten
aan de eerstvolgende competitie- of playvan deelname aan, respectievelijk het recht
offwedstrijd van de KNVB van alle elftallen.
ontzegd tot het uitoefenen van een of meer
functies binnen de sectie amateurvoetbal van
de KNVB en/of binnen een onder de sectie
amateurvoetbal ressorterend lid van de
KNVB bij, de eerstvolgende competitie- of
play-offwedstrijd van de KNVB van alle
elftallen.
2. De hiervoor in lid 1 genoemde automatische
2. De hiervoor in lid 1 genoemde automatische
uitsluiting vindt plaats, indien:
uitsluiting vindt plaats, indien:
a. De verklaringen zoals genoemd in artikel
a. De verklaringen zoals genoemd in artikel
30 van dit reglement niet uiterlijk de
30 van dit reglement niet uiterlijk de
eerste werkdag na de wedstrijd vóór
eerste werkdag na de wedstrijd vóór
12.00 uur door de aanklager zijn
12.00 uur door de aanklager zijn
ontvangen en als gevolg daarvan de
ontvangen en als gevolg daarvan de
tuchtcommissie de tuchtzaak van deze
tuchtcommissie de tuchtzaak van deze
speelster niet voor de eerstvolgende
speelster of team-official niet voor de
wedstrijd in de eredivisie vrouwen
eerstvolgende wedstrijd in de eredivisie
respectievelijk beloften vrouwen kan
vrouwen respectievelijk beloften vrouwen
behandelen. Dit betreft alleen de
kan behandelen. Dit betreft alleen de
verklaringen van de speelster die direct
verklaringen van de speelster of de teamvan het veld is gezonden, de verklaring
official die direct van het veld is
van de aanvoerster van dat elftal en de
gezonden, de verklaring van de
verklaring van het betreffende bestuur.
aanvoerster van dat elftal en de verklaring
b. De tuchtcommissie vóór de eerstvolgende
van het betreffende bestuur.
wedstrijd in de eredivisie vrouwen of
b. De tuchtcommissie vóór de eerstvolgende
beloften vrouwen van het desbetreffende
wedstrijd in de eredivisie vrouwen of
elftal in staat is de tuchtzaak van die
beloften vrouwen van het desbetreffende
speelster te behandelen; en
elftal in staat is de tuchtzaak van die
c. De tuchtcommissie tijdens de onder b.
speelster of team-official te behandelen;
genoemde behandeling vaststelt dat:
en
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i. de scheidsrechter geen andere
speelster dan degene die de
overtreding heeft begaan van het veld
heeft gezonden;
ii. de scheidsrechter geen speelster ten
onrechte van het veld heeft gezonden.

3. Tegen de automatische uitsluiting is op
andere, dan de hiervoor in lid 2 genoemde
gronden geen verweer of beroep mogelijk.

4. De uitsluiting als genoemd in dit artikel laat
onverlet de bevoegdheid van de aanklager
op grond van het bepaalde in artikelen 9 en
10 van dit reglement.

Artikel 30 – Rapportage
Indien een speelster of een begeleider in een
wedstrijd in de eredivisie vrouwen of beloften
vrouwen door de scheidsrechter direct van het
speelveld of de instructiezone is gezonden,
rapporteren:
a. de (assistent-)scheidsrechters en de vierde
official;
b. de bij een voorval betrokken speelsters;
c. de beide aanvoersters;
d. de besturen van de betrokken clubs;
uiterlijk de eerste werkdag na de wedstrijd vóór
12.00 uur per e-mail aan de aanklager.

c. De tuchtcommissie tijdens de onder b.
genoemde behandeling vaststelt dat:
i. de scheidsrechter geen andere
speelster of andere team-official dan
degene die de overtreding heeft
begaan van het veld heeft gezonden;
ii. de scheidsrechter geen speelster of
team-official ten onrechte van het veld
heeft gezonden.
3. Tegen de automatische uitsluiting
respectievelijk ontzegging van het recht tot
het uitoefenen van een of meer functies
binnen de sectie amateurvoetbal van de
KNVB en/of binnen een onder de sectie
amateurvoetbal ressorterend lid van de
KNVB is op andere, dan de hiervoor in lid 2
genoemde gronden geen verweer of beroep
mogelijk.
4. De uitsluiting respectievelijk ontzegging van
het recht tot het uitoefenen van een of meer
functies binnen de sectie amateurvoetbal van
de KNVB en/of binnen een onder de sectie
amateurvoetbal ressorterend lid van de
KNVB als genoemd in dit artikel laat onverlet
de bevoegdheid van de aanklager op grond
van het bepaalde in artikelen 9 en 10 van dit
reglement.

Indien een speelster of een begeleiderteamofficial in een wedstrijd in de eredivisie vrouwen
of beloften vrouwen door de scheidsrechter
direct van het speelveld of de instructiezone is
gezonden, rapporteren:
a. de (assistent-)scheidsrechters en de vierde
official;
b. de bij een voorval betrokken speelsters en/of
team-official(s);
c. de beide aanvoersters;
d. de besturen van de betrokken clubs;
uiterlijk de eerste werkdag na de wedstrijd vóór
12.00 uur per e-mail aan de aanklager.

8.2 AV – Screening Reglement Tuchtrechtspraak- en Reglement Wedstrijden
Amateurvoetbal
Te nemen besluit
Instemmen met de navolgende wijzigingen in het Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal en het
Reglement Wedstrijden Amateurvoetbal
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Toelichting
Het Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal en het Reglement Wedstrijden Amateurvoetbal zijn
gescreend op onjuistheden en (on)wenselijkheden . In beide reglementen stellen we daarom een
aantal aanpassingen voor.
Voor het Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal geldt dit voor:
- Artikel 21 – Kamers
Soms maken ook verenigingen zich schuldig aan overtreding van de reglementen.
‘Eenvoudige’ verenigingszaken zouden (ook) door een enkelvoudige kamer (= bestaande uit
één tuchtrechter i.p.v. drie) moeten kunnen worden behandeld. Dit kan al bij overtredingen
van individuele leden. E.e.a. bevordert de snelheid van het tuchtrechtelijke proces, zonder
afbreuk te doen aan de waarborgen van een goede procesgang.
-

Artikel 47 – Aanhangig maken door een aantekening op het wedstrijdformulier
Een wijziging wordt opgenomen met het oog op de situatie dat in het zaalvoetbal op landelijk
niveau – anders dan in het veldvoetbal – een wedstrijd door twee scheidsrechters wordt
geleid. De voorgestelde aanvulling verduidelijkt dat beide scheidsrechters in het zaalvoetbal
een rapportage in moeten sturen bij disciplinaire maatregelen tegen spelers en/of
teamofficials.

-

Artikel 48 – Schriftelijke mededeling
Al door de KNVB een straf wordt opgelegd aan een lid van een vereniging, dan bericht de
KNVB daarover via de vereniging. De vereniging informeert het betrokken lid. De
voorgestelde wijziging legt vast dat in geval de straf wordt opgelegd aan een minderjarig lid,
de vereniging de wettelijke vertegenwoordiger(s) van de minderjarige betrokkene mee moet
nemen in de informatievoorziening.

-

Artikel 78 – Nader onderzoek
De voorgestelde aanpassingen geven de tuchtrechtelijke commissies meer mogelijkheden om
relevante informatie te krijgen en/of te toetsen. Concreet geldt dat het mogelijk wordt om bij
een voorval op het voetbalveld een beschuldigde – in de reglementen van de KNVB
aangeduid als ‘de betrokkene’ – te verhoren. Op dit moment is het alleen mogelijk om
getuigen en deskundigen te verhoren. Hierdoor kan de commissie waar nodig ook onderzoek
doen.

-

Artikel 91 – Bevoegdheid tot instellen van beroep
Deze wijziging is het gevolg van de wijziging bij artikel 48: de wettelijk vertegenwoordiger van
een minderjarig lid krijgt de mogelijkheid namens deze beroep in te stellen.

-

Artikel 99 – Gratieprocedure
In bijzondere gevallen kunnen gestrafte leden bij het bestuur gratie vragen. De huidige
bepalingen maken het niet mogelijk gratie aan te vragen wanneer de opgelegde
straf/maatregel volgt uit de acceptatie van een schikkingsvoorstel. In het Reglement
Tuchtrechtspraak is echter ook vastgelegd dat een (geaccepteerd) schikkingsvoorstel net als
een uitspraak van een tuchtcommissie of een commissie van beroep, moet worden gezien als
een uitspraak is van een tuchtrechtelijk orgaan. In die lijn beschouwd moet dan onder
(dezelfde) voorwaarden ook gratie mogelijk zijn. Vandaar deze wijziging.

-

Artikel 100 – Algemeen en bijzonder tenuitvoerlegging
In dit artikel wordt een gestraft lid de gelegenheid geboden om, indien de tenuitvoerlegging
van een straf of maatregel geheel of gedeeltelijk niet (meer) mogelijk is door een onvoorziene
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verandering van omstandigheden, de aanklager om wijziging van de uitspraak te vragen. De
aanklager is hiertoe nu alleen bevoegd op verzoek van de betrokkene. Om in uitzonderlijke
situaties (zoals bijvoorbeeld stopzetting van de competitie door de Coronapandemie) het
effect van opgelegde straffen te kunnen waarborgen is een eigen bevoegdheid hiertoe voor
de aanklager ook gewenst.

In het Reglement Wedstrijden Amateurvoetbal worden op basis van de screening de volgende
aanpassingen gedaan:
- Artikel 26 – Voorwaarden voor het deelnemen aan wedstrijden
Deze wijziging is het gevolg van de aanpassing in artikel 32 van het Reglement Tuchtzaken
Amateurvoetbal.
-

Artikel 34 – Niet speelgerechtigde speler
In gevallen waarin bij een team een niet gerechtigde speler heeft meegedaan, kan – als
gevolg van de voorgestelde wijziging – in de toekomst een belanghebbende vereniging aan
het bestuur amateurvoetbal onder voorwaarden verzoeken om de wedstrijd waarin de niet
gerechtigde speler heeft meegedaan over te laten spelen. Het uiteindelijke oordeel of dat
gebeurt, blijft overigens bij het bestuur amateurvoetbal. De regeling zoals wordt voorgesteld is
in lijn met de geldende regeling bij betaald voetbal.
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Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal
Artikel 21 – Kamers
1. t/m 3.
4. Een kamer bestaande uit één lid is
bovendien bevoegd:
a. een betrokkene schuldig te verklaren
zonder oplegging van straf;
b. een betrokkene vrij te spreken.

5.
6. Een kamer bestaande uit één lid verwijst de
behandeling van de zaak in elk geval naar
een kamer bestaande uit drie leden, indien
naar haar oordeel:
a. een zwaardere straf dient te worden
opgelegd, dan ingevolge lid 2 van dit
artikel is toegestaan;
b. bij een voorwaardelijke straf een
bijzondere voorwaarde dient te worden
gesteld;
c. een maatregel als genoemd in artikel 29
van dit reglement opgelegd dient te
worden.
7. t/m 9.

(ongewijzigd)
4. Een kamer bestaande uit één lid is
bovendien bevoegd:
a. een betrokkene schuldig te verklaren
zonder oplegging van straf;
b. een betrokkene vrij te spreken;
c. een betrokkene niet-ontvankelijk te
verklaren;
d. een maatregel als genoemd in artikel 29
van dit reglement op te leggen.
(ongewijzigd)
6. Een kamer bestaande uit één lid verwijst de
behandeling van de zaak in elk geval naar
een kamer bestaande uit drie leden, indien
naar haar oordeel:
a. een zwaardere straf dient te worden
opgelegd, dan ingevolge lid 2 van dit
artikel is toegestaan;
b. bij een voorwaardelijke straf een
bijzondere voorwaarde dient te worden
gesteld;
c. een maatregel als genoemd in artikel 29
van dit reglement opgelegd dient te
worden.
(ongewijzigd)

TOELICHTING
De mogelijkheid tot het niet-ontvankelijk verklaren van een betrokkene door een enkelvoudige kamer
was in dit artikel nog niet ingebed. Met betrekking tot het opleggen van een maatregel als genoemd in
artikel 29 van het Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal door een enkelvoudige kamer, maakt
deze wijziging het mogelijk dat – lichte – verenigingszaken ook door een enkelvoudige kamer kunnen
worden behandeld, hetgeen de snelheid van het tuchtrechtelijke proces bevordert.
Artikel 47 – Aanhangig maken door een aantekening op het wedstrijdformulier
1.
(ongewijzigd)
2. De scheidsrechter, de assistent2. De scheidsrechter, de assistentscheidsrechters, de tegenspeler en beide
scheidsrechters, de tegenspeler en beide
verenigingen rapporteren indien het
verenigingen rapporteren indien het
Reglement Wedstrijden Amateurvoetbal en
Reglement Wedstrijden Amateurvoetbal en
de op dat reglement gebaseerde
de op dat reglement gebaseerde
bestuursbesluiten dat voorschrijven.
bestuursbesluiten dat voorschrijven.
3. t/m 5.
(ongewijzigd)
6. (nieuw)
6. De scheidsrechters, de secretaristijdwaarnemer, de tegenspeler en beide
verenigingen rapporteren indien het een
wedstrijd betreft zoals genoemd in artikel 6,
lid 2 sub c van het Reglement Wedstrijden
Amateurvoetbal.
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TOELICHTING
Artikel 47 lid 2 is toegespitst op het veldvoetbal, terwijl er in het zaalvoetbal (landelijk) twee
scheidsrechters zijn. Volgens artikel 5 van de Spelregels landelijke ere- en eerste divisie zaalvoetbal
zijn beide scheidsrechters verplicht een rapportage in te sturen over iedere genomen disciplinaire
maatregel tegen spelers en/of teamofficials. Door middel van deze wijziging wordt dit duidelijker
beschreven in het Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal.
Artikel 48 – Schriftelijke mededeling
1. a. Buiten het geval als vermeld in artikel 49
van dit reglement legt de aanklager aan
betrokkene een overtreding ten laste door
middel van een schriftelijke mededeling
die per e-mailbericht wordt verzonden aan
betrokkene, indien de KNVB in het bezit is
van een e-mailadres van betrokkene.
b. Indien betrokkene lid is van een
vereniging wordt de schriftelijke
mededeling via het door het bestuur
amateurvoetbal daartoe aangewezen
digitale medium aan de vereniging van
betrokkene beschikbaar gesteld, waarna
de vereniging betrokkene onverwijld
hierover dient te informeren.
c. Indien de KNVB niet in het bezit is van
een e-mailadres van betrokkene en
betrokkene geen lid is van een
vereniging, dan wordt de schriftelijke
mededeling per gewone post verzonden
aan betrokkene.
2. t/m 3.

1. a. Buiten het geval als vermeld in artikel 49
van dit reglement legt de aanklager aan
betrokkene een overtreding ten laste door
middel van een schriftelijke mededeling
die per e-mailbericht wordt verzonden aan
betrokkene, indien de KNVB in het bezit is
van een e-mailadres van betrokkene.
b. Indien betrokkene lid is van een
vereniging wordt de schriftelijke
mededeling via het door het bestuur
amateurvoetbal daartoe aangewezen
digitale medium aan de vereniging van
betrokkene beschikbaar gesteld, waarna
de vereniging betrokkene en/of de
wettelijke vertegenwoordiger(s) van de
minderjarige betrokkene onverwijld
hierover dient te informeren.
c. Indien de KNVB niet in het bezit is van
een e-mailadres van betrokkene en
betrokkene geen lid is van een vereniging,
dan wordt de schriftelijke mededeling per
gewone post verzonden aan betrokkene.
(ongewijzigd)

TOELICHTING
In de praktijk is gebleken dat de arbeidsorganisatie van de afdeling tuchtzaken rechtstreeks contact
heeft met minderjarige betrokkenen. Gezien de (wettelijke) positie van de minderjarige betrokkene in
het tuchtrecht is het voorstel om de wettelijke vertegenwoordiger(s) van de minderjarige betrokkene
door de vereniging mee te laten nemen in de informatievoorziening.
Artikel 78 – Nader onderzoek
1.
2. a. Als naar het oordeel van de commissie
die nadere gegevens verkregen zouden
kunnen worden door het verhoren van
een getuige of deskundige, belast de
commissie onder toepassing van artikel
21, lid 8 van dit reglement een lid van de
kamer met het verhoren van die getuige
of deskundige.

(ongewijzigd)
2. a. Als naar het oordeel van de commissie
die nadere gegevens verkregen zouden
kunnen worden door het verhoren van
een betrokkene, getuige of deskundige,
belast de commissie onder toepassing
van artikel 21, lid 8 van dit reglement een
lid van de kamer met het verhoren van die
betrokkene, getuige of deskundige.
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b. In andere gevallen geeft de commissie de
aanklager opdracht de verlangde
gegevens aan het dossier toe te voegen.

3. t/m 5.

b. In andere gevallen geeft de commissie de
aanklager opdracht de verlangde
gegevens aan het dossier toe te voegen
of doet zij indien wenselijk zelfstandig
schriftelijk en/of mondeling onderzoek.
(ongewijzigd)

TOELICHTING
Op grond van artikel 78 lid 2 sub a was het al mogelijk een getuige of deskundige te laten verhoren
door een lid van de kamer. Het was echter niet mogelijk om betrokkene te laten horen. Met de
voorgestelde wijziging wordt dit mogelijk gemaakt.
Voor wat betreft de tweede voorgestelde wijziging. In de praktijk blijken de commissies in
uitzonderlijke situaties de behoefte te hebben om zelf nader onderzoek te doen, wat op dit moment
reglementair niet mogelijk is. Door deze wijziging wordt dit mogelijk gemaakt.
Artikel 91 – Bevoegdheid tot het instellen van beroep
1. Tegen de uitspraak van de tuchtcommissie
1. Tegen de uitspraak van de tuchtcommissie
kunnen beroep instellen:
kunnen beroep instellen:
a. de betrokkene;
a. de betrokkene en/of de wettelijke
b. de aanklager.
vertegenwoordiger(s) van de minderjarige
betrokkene;
b. de aanklager.
2.
(ongewijzigd)
TOELICHTING
Deze wijziging is in navolging op de (bovenstaande) wijziging van artikel 48 van het Reglement
Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal.
Artikel 99 – Gratieprocedure
1. De betrokkene kan schriftelijk en met
redenen omkleed een verzoek tot gratie
indienen, indien bij onherroepelijk geworden
uitspraak een van de volgende straffen is
opgelegd:
a. geldboete;
b. uitsluiting voor de duur van ten minste zes
maanden;
c. ontzegging van het recht tot uitoefening
van een functie voor de duur van ten
minste zes maanden;
d. accommodatieverbod;
e. schorsing;
f. ontzetting uit het lidmaatschap van de
KNVB.
2. Gratie kan worden verleend:
a. op grond van een omstandigheid
waarmee de commissie op het tijdstip van
haar beslissing geen of onvoldoende
rekening heeft gehouden of heeft kunnen

1. (ongewijzigd)

2. Gratie kan worden verleend:
a. op grond van een omstandigheid
waarmee de commissiehet tuchtrechtelijk
orgaan op het tijdstip van haar beslissing
geen of onvoldoende rekening heeft
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houden, en die aanleiding zou hebben
kunnen geven tot het opleggen van een
andere straf of maatregel; of
b. met de verdere tenuitvoerlegging van straf
of maatregel in redelijkheid geen
tuchtrechtelijk doel meer gediend is.
3. Het verzoek wordt ingediend bij het bestuur
amateurvoetbal.
4. Alvorens op het gratieverzoek te beslissen,
vraagt het bestuur amateurvoetbal advies
aan de commissie die de zaak het laatst in
behandeling heeft gehad.
5. Alvorens te adviseren vraagt de commissie
het oordeel van de aanklager over het
gratieverzoek.
6. Het bestuur amateurvoetbal beslist binnen
twee maanden na ontvangst van het
gratieverzoek.
7. Het gratieverzoek wordt afgewezen, indien
de omstandigheid als bedoeld in lid 2, onder
a van dit artikel ten tijde van de behandeling
door de commissie bij betrokkene bekend
was en hij dus in de gelegenheid was die
omstandigheid naar voren te brengen.
8. Een verzoek tot gratie schort de
tenuitvoerlegging van de opgelegde straf niet
op.
9. Indien gratie wordt verleend, kan het bestuur
amateurvoetbal het restant van de straf, dan
wel een van de andere in lid 1 onder a, b, c,
d of e van dit artikel genoemde straffen,
geheel of gedeeltelijk voorwaardelijk
opleggen, al dan niet onder het stellen van
bijzondere voorwaarden.

gehouden of heeft kunnen houden, en die
aanleiding zou hebben kunnen geven tot
het aanbieden of opleggen van een
andere straf of maatregel; of
b. met de verdere tenuitvoerlegging van
straf of maatregel in redelijkheid geen
tuchtrechtelijk doel meer gediend is.
3. (ongewijzigd)
4. Alvorens op het gratieverzoek te beslissen,
vraagt het bestuur amateurvoetbal advies
aan de commissie diehet tuchtrechtelijk
orgaan dat de zaak het laatst in behandeling
heeft gehad.
5. Alvorens te adviseren vraagt de commissie
die de zaak het laatst in behandeling heeft
gehad het oordeel van de aanklager over het
gratieverzoek.
6. (ongewijzigd)

7. Het gratieverzoek wordt afgewezen, indien
de omstandigheid als bedoeld in lid 2, onder
a van dit artikel ten tijde van de behandeling
door de commissiehet tuchtrechtelijk orgaan
bij betrokkene bekend was en hij dus in de
gelegenheid was die omstandigheid naar
voren te brengen.
8. (ongewijzigd)

9. (ongewijzigd)

TOELICHTING
Een betrokkene kan gelet op lid 1 van artikel 99 van het Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal
in een aantal gevallen schriftelijk en met redenen omkleed een verzoek tot gratie indienen op het
moment dat een uitspraak onherroepelijk is geworden. Onder een uitspraak wordt mede verstaan een
schikkingsvoorstel van de aanklager amateurvoetbal. Sinds het seizoen 2019/’20 worden derhalve
gratieverzoeken in behandeling genomen die zien op een onherroepelijke straf door de aanvaarding
van een schikkingsvoorstel.
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Artikel 100 – Algemene en bijzondere tenuitvoerlegging
1. t/m 4.
(ongewijzigd)
5. Indien de tenuitvoerlegging van een straf of
5. Indien de tenuitvoerlegging van een straf of
maatregel geheel of gedeeltelijk niet (meer)
maatregel geheel of gedeeltelijk niet (meer)
mogelijk is door een onvoorziene
mogelijk is door een onvoorziene
verandering van omstandigheden, is de
verandering van omstandigheden, is de
aanklager op gemotiveerd verzoek van
aanklager al dan niet op gemotiveerd
betrokkene bevoegd, met inachtneming van
verzoek van betrokkene bevoegd, met
de in artikel 12, lid 1, sub b van dit reglement
inachtneming van de in artikel 12, lid 1, sub b
bedoelde voorschriften, de uitspraak te
van dit reglement bedoelde voorschriften, de
wijzigen, uitsluitend met als doel de
uitspraak te wijzigen, uitsluitend met als doel
tenuitvoerlegging aan te passen aan de
de tenuitvoerlegging aan te passen aan de
gewijzigde omstandigheden.
gewijzigde omstandigheden.
6. t/m 11.
(ongewijzigd)
TOELICHTING
In dit artikel wordt de betrokkene gelegenheid geboden om, indien de tenuitvoerlegging van een straf
of maatregel geheel of gedeeltelijk niet (meer) mogelijk is door een onvoorziene verandering van
omstandigheden, de aanklager om wijziging van de uitspraak te vragen. De aanklager is hiertoe nu
alleen bevoegd op verzoek van de betrokkene. Om in uitzonderlijke situaties (zoals bijvoorbeeld de
Coronapandemie) het effect van opgelegde straffen te kunnen waarborgen is een eigen bevoegdheid
hiertoe voor de aanklager gewenst.

Reglement Wedstrijden Amateurvoetbal
Artikel 26 – Voorwaarden voor het deelnemen aan wedstrijden
1. t/m 2.
1. t/m 2. (ongewijzigd)
3. a. Een speler of wisselspeler die voor, tijdens
3. a. Een speler of wisselspeler die voor, tijdens
of na:
of na:
1. een competitiewedstrijd of daarmee
1. een competitiewedstrijd of daarmee
samenhangende wedstrijd door de
samenhangende bindende wedstrijd door de
scheidsrechter disciplinair is bestraft met directe scheidsrechter disciplinair is bestraft met een
veldverwijdering, is voor geen enkel team
directe veldverwijdering, is voor geen enkel
speelgerechtigd om deel te nemen aan
team speelgerechtigd om deel te nemen aan
competitiewedstrijden en/of daarmee
competitiewedstrijden en/of daarmee
samenhangende wedstrijden tot en met de dag
samenhangende bindende wedstrijden tot en
waarop zijn team de eerstvolgende
met de dag waarop zijn team de eerstvolgende
competitiewedstrijd of daarmee samenhangende competitiewedstrijd of daarmee samenhangende
wedstrijd heeft gespeeld, tenzij de aanklager
bindende wedstrijd heeft gespeeld, tenzij de
amateurvoetbal de tuchtzaak tegen hem
aanklager amateurvoetbal de tuchtzaak tegen
seponeert of de tuchtcommissie of commissie
hem seponeert of de tuchtcommissie of
van beroep hem vrijspreekt;
commissie van beroep hem vrijspreekt;
2. een bekerwedstrijd door de scheidsrechter
2. een bekerwedstrijd door de scheidsrechter
disciplinair is bestraft met directe
disciplinair is bestraft met directe
veldverwijdering, is voor geen enkel team
veldverwijdering, is voor geen enkel team
speelgerechtigd om deel te nemen aan
speelgerechtigd om deel te nemen aan
bekerwedstrijden tot en met de dag waarop zijn
bekerwedstrijden tot en met de dag waarop zijn
team de eerstvolgende bekerwedstrijd heeft
team de eerstvolgende bekerwedstrijd heeft
gespeeld, tenzij de aanklager amateurvoetbal
gespeeld, tenzij de aanklager amateurvoetbal
de tuchtzaak tegen hem seponeert of de
de tuchtzaak tegen hem seponeert of de
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tuchtcommissie of commissie van beroep hem
vrijspreekt.
b. Van het niet-speelgerechtigd zijn als gevolg
van de directe veldverwijdering als bedoeld in lid
3, sub a van dit artikel krijgen de speler en zijn
vereniging geen nadere mededeling.
c. Van de schikking door de aanklager
amateurvoetbal of van de door de
tuchtcommissie opgelegde uitsluiting ter zake
van de overtreding die heeft geleid tot de directe
veldverwijdering wordt overeenkomstig artikel
100, lid 2 van het Reglement Tuchtrechtspraak
Amateurvoetbal één wedstrijd, dan wel één
week niet tenuitvoergelegd als het bepaalde in
lid 3, sub a van dit artikel is toegepast.

tuchtcommissie of commissie van beroep hem
vrijspreekt.
b. Van het niet-speelgerechtigd zijn als gevolg
van de directe veldverwijdering als bedoeld in lid
3, sub a van dit artikel krijgen de speler en zijn
vereniging geen nadere mededeling.
c. Van de schikking door de aanklager
amateurvoetbal of van de door de
tuchtcommissie opgelegde uitsluiting ter zake
van de overtreding die heeft geleid tot de directe
veldverwijdering wordt overeenkomstig artikel
100, lid 2 van het Reglement Tuchtrechtspraak
Amateurvoetbal één wedstrijd, dan wel één
week niet tenuitvoergelegd als het bepaalde in
lid 3, sub a van dit artikel is toegepast.

TOELICHTING
Voorstel voor aanpassing van bovengenoemd artikel, als gevolg van het voorstel om artikel 32
Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal te wijzigen.
Artikel 34 – Niet-gerechtigde Niet speelgerechtigde speler
1. Indien verondersteld wordt dat een niet1. Indien verondersteld wordt dat een nietgerechtigde speler aan een wedstrijd of een
speelgerechtigde speler aan een wedstrijd of
gedeelte van een wedstrijd heeft
een gedeelte van een wedstrijd heeft
deelgenomen, kan overeenkomstig de
deelgenomen, kan overeenkomstig de
artikelen 45 en 46 van het Reglement
artikelen 45 en 46 van het Reglement
Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal aangifte
Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal aangifte
gedaan worden bij de aanklager
gedaan worden bij de aanklager
amateurvoetbal met het verzoek een
amateurvoetbal met het verzoek een
onderzoek in te stellen.
onderzoek in te stellen.
2. Onverminderd het bepaalde in artikel 100, lid 2. Onverminderd het bepaalde in artikel 100, lid
7 en 11 van het Reglement Tuchtrechtspraak
7 en 11 van het Reglement Tuchtrechtspraak
Amateurvoetbal kan het bestuur
Amateurvoetbal kan het bestuur
amateurvoetbal:
amateurvoetbal:
a. besluiten een wedstrijd te laten
a. besluiten een wedstrijd te laten
overspelen indien in de tuchtrechtelijke
overspelen indien in de tuchtrechtelijke
procedure is vastgesteld, dat er sprake is
procedure is vastgesteld, dat er sprake is
geweest van een niet-gerechtigde speler;
geweest van een niet-gerechtigde speler;
b. besluiten een wedstrijd niet te laten
Indien uit het door de aanklager
overspelen, als de uitslag daarvan niet
amateurvoetbal ingestelde onderzoek
van invloed is op een positie in de stand
blijkt dat een niet speelgerechtigde speler
die recht geeft op kampioenschap,
aan de wedstrijd heeft deelgenomen, kan
promotie, deelname aan bekercompetities
een belanghebbende vereniging het
of enige nacompetitie of wedstrijdreeks, of
bestuur amateurvoetbal verzoeken de
die zou leiden tot degradatie.
wedstrijd ongeldig te verklaren en
opnieuw te doen vaststellen.
b. besluiten een wedstrijd niet te laten
overspelen, als de uitslag daarvan niet
van invloed is op een positie in de stand
die recht geeft op kampioenschap,
promotie, deelname aan bekercompetities
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3. (nieuw)

of enige nacompetitie of wedstrijdreeks, of
die zou leiden tot degradatie. Het verzoek,
hiervoor genoemd onder a, dient
schriftelijk binnen acht dagen nadat de
desbetreffende belanghebbende
vereniging kennis heeft genomen dan wel
redelijkerwijs kennis heeft kunnen nemen
van het deelnemen van een niet
speelgerechtigde speler, bij het bestuur
amateurvoetbal te zijn ingediend.
3. a. Het bestuur amateurvoetbal kan als
gevolg van het verzoek van de
belanghebbende vereniging bepalen dat
de wedstrijd ongeldig wordt verklaard. Het
bestuur amateurvoetbal bepaalt of de
wedstrijd zal worden overgespeeld.
b. Het bestuur amateurvoetbal is bevoegd
een wedstrijd niet te laten overspelen, als
de uitslag daarvan niet van invloed is op
een positie in de stand die recht geeft op
kampioenschap, promotie, deelname aan
bekercompetities of enige nacompetitie of
wedstrijdreeks, of die zou leiden tot
degradatie.
c. Wanneer in een wedstrijd in beide
elftallen/teams een niet speelgerechtigde
speler is uitgekomen, wordt een verzoek
om die wedstrijd over te spelen niet
ingewilligd, tenzij daardoor derden zouden
worden benadeeld.

TOELICHTING
Door de voorgestelde wijziging kan een belanghebbende vereniging het bestuur amateurvoetbal
verzoeken de wedstrijd te doen overspelen in geval van een niet speelgerechtigde speler. Dit sluit aan
bij de procedure in betaald voetbal.
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8.3 AV – Uitbreiding speelgerechtigdheid
Te nemen besluit
Instemmen met de hiernavolgende reglementswijzigingen inzake uitbreiding van speelgerechtigdheid
van senioren- en juniorenspelers.
Toelichting
In de voorjaarsvergadering van 2019 is gesproken over het uitbreiden van de speelgerechtigdheid van
de senioren- en juniorenspelers. Dit gesprek is gevoerd naar aanleiding van het toentertijd ingediende
initiatiefvoorstel vanuit de ledenraad (Henk Bolhaar). Onderzocht is tijdens kleinschalige
bijeenkomsten gehouden in de regio in het kader van ‘behoud junioren’ of dit voorstel draagvlak heeft
bij de verenigingen. Naar aanleiding van de bijeenkomsten kan geconstateerd worden dat er in het
amateurvoetbal breed draagvlak is voor de nu geagendeerde aanpassingen.
De volgende verruiming van de speelgerechtigdheid wordt voorgesteld:
Voor seniorenspelers geldt:
- een ruimere mogelijkheid om uit te komen in wedstrijden in de B-categorie in de
seniorencompetities van het zaterdag- en zondagvoetbal. Hierbij geldt een maximumaantal
wedstrijden;
- wanneer deze op grond van leeftijd nog kunnen worden ingedeeld in de leeftijdsklasse Onder
23, zij aan de competities van zowel het zaterdag- als zondagvoetbal mogen deelnemen. Dit
om ‘jonge’ senioren de kans te geven zo veel mogelijk te spelen en daarmee de overgang
naar senioren te verbeteren.
Voor de jeugdspelers geldt dat ze een ruimere mogelijkheid krijgen om uit te komen in categorie A
wedstrijden in seniorencompetities op zowel zaterdag als zondag.
Voor gedetailleerde beschrijving: zie de voorgestelde reglementsteksten.
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Reglement Wedstrijden Amateurvoetbal
Artikel 27 – Bijzonderheden ten aanzien van het deelnemen aan wedstrijden
1. Het bestuur amateurvoetbal kan het
speelgerechtigd zijn van spelers voor één of meer
teams beperken, bijvoorbeeld, door te bepalen dat
een speler, die een nader door het bestuur
amateurvoetbal te bepalen aantal wedstrijden
heeft gespeeld in een team, niet meer gerechtigd
is uit te komen voor een lager team in dezelfde
leeftijdsklasse en/of een team in een of meer
lagere leeftijdsklassen dan wel door het stellen
van leeftijdsgrenzen.
2. Het bestuur amateurvoetbal kan het
speelgerechtigd zijn van spelers, die uitkomen
voor een team van een betaaldvoetbalorganisatie
in een veldvoetbalcompetitie beperken door het
instellen van leeftijdsgrenzen.
3. Voor aanvang van de competitie worden de in lid
1 en lid 2 van dit artikel bedoelde regelingen via
het door het bestuur amateurvoetbal aangewezen
medium kenbaar gemaakt.
4. a. Een seniorspeler, die bij zijn vereniging aan de
competities van zowel het zaterdag- als
zondagvoetbal kan deelnemen, mag, zodra hij
eenmaal voor zijn vereniging in een wedstrijd
in één van beide competities in categorie A is
uitgekomen tijdens dat seizoen alleen nog
deelnemen aan die competitie, behoudens
dispensatie van het bestuur amateurvoetbal.
b. Een jeugdspeler die bij zijn vereniging aan de
seniorencompetitie van zowel het zaterdagals het zondagveldvoetbal kan deelnemen,
mag, zodra hij eenmaal voor zijn vereniging in
een wedstrijd in een van beide competities in
categorie A is uitgekomen tijdens een seizoen
alleen nog deelnemen aan de
seniorencompetitie waarin hij is uitgekomen,
behoudens dispensatie van het bestuur
amateurvoetbal.

5. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 8
van het Algemeen Reglement geldt dat een speler
niet belemmerd mag worden om zowel in een
veldvoetbalcompetitie als in een
zaalvoetbalcompetitie uit te komen.
6. Een trainer-coach mag gedurende het seizoen dat
hij bij de KNVB als trainer-coach van team
geregistreerd staat of heeft gestaan uitsluitend als
speler deelnemen aan bindende wedstrijden van
dit team in de hiertoe door het bestuur

1. (ongewijzigd)

2. (ongewijzigd)

3. (ongewijzigd)

4. a. Een seniorspeler, die bij zijn vereniging aan de
competities van zowel het zaterdag- als
zondagvoetbal kan deelnemen, mag, zodra hij
eenmaal voor zijn vereniging in een wedstrijd
in één van beide competities in categorie A is
uitgekomen tijdens dat seizoen alleen nog
deelnemen aan die competitie in categorie A
alsmede aan beide competities in categorie B,
behoudens dispensatie van het bestuur
amateurvoetbal.
b. In afwijking van sub a kan een seniorspeler die
op grond van zijn leeftijd kan worden
ingedeeld in de leeftijdsklasse Onder 23, aan
de competities van zowel het zaterdag- als
zondagvoetbal in categorie A deelnemen.
c.b. Een jeugdspeler diekan bij zijn vereniging
aan zowel de seniorencompetitie van zowel
het zaterdag- als het zondagveldvoetbal in
categorie A kan deelnemen,eenmaal voor zijn
vereniging in een wedstrijd in een van beide
competities in categorie A is uitgekomen
tijdens een seizoen alleen nog deelnemen aan
de seniorencompetitie waarin hij is
uitgekomen, behoudens dispensatie van het
bestuur amateurvoetbal.
5. (ongewijzigd)

6. (ongewijzigd)
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amateurvoetbal aangewezen divisies en/of
klassen, behoudens dispensatie van het bestuur
amateurvoetbal.

TOELICHTING
Lid 4 sub a (nieuw)
Voorgesteld wordt om aan seniorspelers, tot op zekere hoogte, een ruimere mogelijkheid te bieden
om uit te komen in wedstrijden in de B-categorie in seniorencompetities van het zaterdag- en
zondagvoetbal. Een seniorspeler die deelgenomen heeft aan een categorie A wedstrijd op zaterdag of
zondag is de rest van het seizoen enkel gerechtigd deel te nemen aan categorie A wedstrijden van
deze competitie (zaterdag of zondag). Echter, de seniorspeler is wel gerechtigd om deel te nemen aan
categorie B wedstrijden van het zaterdag- en zondagvoetbal.
Lid 4 sub b (nieuw)
Voorgesteld wordt om seniorspelers, die op grond van hun leeftijd nog kunnen worden ingedeeld in de
leeftijdsklasse Onder 23, aan de competities van zowel het zaterdag- als zondagvoetbal te kunnen
laten deelnemen om het mogelijk te maken dat deze spelers veel wedstrijden kunnen spelen in de
eerste fase na hun jeugdjaren.
Lid 4 sub c (nieuw)
Voorgesteld wordt om aan jeugdspelers een ruimere mogelijkheid te bieden om uit te komen in
categorie A wedstrijden in seniorencompetities op zowel zaterdag als zondag. De huidige regelgeving
maakt het mogelijk dat een (jeugd)speler in een hoger elftal uitkomt, met inachtneming van een
(mogelijk) door het bestuur amateurvoetbal vastgestelde beperking (te weten het spelen van een x
aantal wedstrijden), op grond van artikel 27 lid 1 van het Reglement Wedstrijden Amateurvoetbal. Het
bestuur amateurvoetbal stelt deze beperking bij bestuursbesluit, te weten het jaarlijkse Handboek
competitiezaken amateurvoetbal, vast.
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8.4 AV – Jaarlijkse screening Licentiereglement Amateurvoetbal
Te nemen besluit
Instemmen met de voorgestelde wijzigingen in het Licentiereglement Amateurvoetbal.
Toelichting
De voorgestelde wijzigingen zijn marginaal:
•
•

Naar aanleiding van een screening van het Licentiereglement Amateurvoetbal wordt in artikel
5 lid 8 sub a en artikel 9 lid 1 de interpunctie aangepast.
In het ‘Overzicht licentievoorwaarden’ wordt de datum aangepast van 2019 naar 2020. Deze
wijziging komt voort uit een aanpassing van de richtlijn licentiesysteem. Deze gelden per 1 juli
2020.

56

Artikel 5 – Verplichtingen licentiehouder
1. t/m 7.
8. Een licentiehouder is verplicht om jaarlijks
aan de licentiecommissie ter hand te doen
stellen, een en ander conform de daartoe
door het bestuur amateurvoetbal
vastgestelde richtlijnen:
a. de jaarstukken over het daaraan
voorafgaande seizoen, op basis waarvan
de financiële positie van een
licentiehouder kan worden beoordeeld
gerangschikt en gepubliceerd, zulks
uiterlijk op 15 januari van enig jaar;
b. de begroting voor het komende seizoen,
op basis waarvan de financiële positie van
een licentiehouder kan worden
beoordeeld, gerangschikt en
gepubliceerd, zulks uiterlijk op 15 juni van
enig jaar;
c. het overzicht betreffende de
licentievoorwaarden veiligheidskader en
juridisch kader, zulks uiterlijk op 15
september van enig jaar;
d. de verklaringen als genoemd in
licentievoorwaarde 3C
(Betalingsachterstand aan andere clubs,
werknemers en/of de belastingdienst),
licentievoorwaarde 3D (Meldplicht club
zijnde schuldeiser) en licentievoorwaarde
3E (Meldplicht wezenlijke wijziging
financiële positie), zulks uiterlijk op 15
september van enig jaar.
9.

(ongewijzigd)
8. Een licentiehouder is verplicht om jaarlijks
aan de licentiecommissie ter hand te doen
stellen, een en ander conform de daartoe
door het bestuur amateurvoetbal
vastgestelde richtlijnen:
a. de jaarstukken over het daaraan
voorafgaande seizoen, op basis waarvan
de financiële positie van een
licentiehouder kan worden beoordeeld,
gerangschikt en gepubliceerd, zulks
uiterlijk op 15 januari van enig jaar;
b. de begroting voor het komende seizoen,
op basis waarvan de financiële positie van
een licentiehouder kan worden
beoordeeld, gerangschikt en
gepubliceerd, zulks uiterlijk op 15 juni van
enig jaar;
c. het overzicht betreffende de
licentievoorwaarden veiligheidskader en
juridisch kader, zulks uiterlijk op 15
september van enig jaar;
d. de verklaringen als genoemd in
licentievoorwaarde 3C
(Betalingsachterstand aan andere clubs,
werknemers en/of de belastingdienst),
licentievoorwaarde 3D (Meldplicht club
zijnde schuldeiser) en licentievoorwaarde
3E (Meldplicht wezenlijke wijziging
financiële positie), zulks uiterlijk op 15
september van enig jaar.
(ongewijzigd)

Artikel 9 – Beroep
1. Voor zover in dit reglement niet anders is
bepaald, kan tegen een besluit van de
licentiecommissie als genoemd in artikel 8 lid
1 van dit reglement, door diegene tegen wie
het besluit zich richt beroep worden ingesteld
bij de beroepscommissie.
2. t/m 14.

1. Voor zover in dit reglement niet anders is
bepaald, kan, tegen een besluit van de
licentiecommissie als genoemd in artikel 8 lid
1 van dit reglement, door diegene tegen wie
het besluit zich richt, beroep worden
ingesteld bij de beroepscommissie.
(ongewijzigd)
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Overzicht licentievoorwaarden per 1 juli 20192020
Divisie:

Nr:

Categorie:

Omschrijving:

1A

B

Veiligheidscoördinator

1B

B

Beleid met betrekking tot veiligheid

2A

B

Actuele statuten

2B

A

Structuur club en waarborgen onafhankelijkheid

3A

A

Jaarstukken voorzien van samenstellingsverklaring

3B

A

Begroting

3C

A

Betalingsachterstand aan andere clubs, werknemers en/of belastingdienst

3D

B

Meldplicht club zijnde schuldeiser

3E

B

Meldplicht wezenlijke wijzigingen financiële positie

Veiligheidskader
Tweede en
derde
Tweede en
derde
Juridisch kader
Tweede en
derde
Tweede en
derde
Financieel kader
Tweede en
derde
Tweede en
derde
Tweede en
derde
Tweede en
derde
Tweede en
derde

TOELICHTING
Het Licentiereglement Amateurvoetbal wordt jaarlijks gescreend. Dit heeft geleid tot een enkele
marginale wijziging, te weten in artikel 5 lid 8 sub a en artikel 9 lid 1 alsmede in het ‘Overzicht
licentievoorwaarden’.
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8.5 AV/BOND – Definitie contractspeler
Voorstel
Kennisnemen van de aanpassing van de definitie contractspeler in de afkortingen en
begripsbepalingen en het Reglement Amateurbepalingen.
Toelichting
Het geregistreerd zijn van een spelerscontract (als bedoeld in artikel 34 van het Reglement
Amateurvoetbal of artikel 53 van het Reglement Betaald Voetbal) door het bestuur amateurvoetbal of
het bestuur betaald voetbal behoeft geen voorwaarde te zijn voor het zijn van contractspeler. Immers,
strikt genomen zou dit betekenen dat zolang het spelerscontract niet geregistreerd is, de speler in
kwestie geen contractspeler is. Dit is niet wenselijk en sluit ook niet aan bij de internationale
regelgeving. Volledigheidshalve, registratie van het spelerscontract door het bestuur amateurvoetbal
of het bestuur betaald voetbal blijft verplicht.
Voorts laat deze wijziging onverlet de (op dit moment) bestaande mogelijkheid voor een actieve
amateur om met een derde, niet zijnde de club, een (arbeids-)overeenkomst te sluiten ingevolge
waarvan hij/zij voor zijn/haar deelname aan wedstrijden en/of trainingen, een vergoeding ontvangt ook
al is dat meer dan de in de regelgeving (Reglement Amateurbepalingen) vermelde
(onkosten)vergoedingen. Toegezegd is dat ten aanzien van de discussie omtrent de (on)wenselijkheid
van het bestaan van verschillende (arbeids-)overeenkomsten in het amateurvoetbal, een voorstel zal
worden voorbereid voor de aankomende najaarsvergaderingen. De onderhavige wijziging van artikel 1
heeft op die discussie geen invloed en betekent dus geen beperking voor de te zijner tijd te voeren
discussie.
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Afkortingen en begripsbepalingen
Begripsbepalingen
Contractspele een natuurlijk
r
persoon van 16 jaar
of ouder, die met een
club of met een
gelieerde stichting,
een door het bestuur
amateurvoetbal of
het bestuur betaald
voetbal
geregistreerde
arbeidsovereenkoms
t heeft afgesloten,
krachtens welke hij
een geldelijke
vergoeding ontvangt
voor zijn deelname
aan wedstrijden en/of
trainingen. De
omvang van een
geregistreerde
arbeidsovereenkoms
t in het
amateurvoetbal zal
ten minste 12 uur per
week bedragen.*

Contractspele
r

een natuurlijk persoon van 16 jaar of
ouder, die met een club of met een
gelieerde stichting, een door het
bestuur amateurvoetbal of het
bestuur betaald voetbal
geregistreerde spelerscontracten als
bedoeld in artikel 34 van het
Reglement Amateurvoetbal of artikel
53 van het Reglement Betaald
Voetbal arbeidsovereenkomst heeft
afgesloten, krachtens welke hij een
geldelijke vergoeding ontvangt voor
zijn deelname aan wedstrijden en/of
trainingen. De omvang van een
geregistreerde
spelerscontractarbeidsovereenkoms
t in het amateurvoetbal zal ten
minste 12 uur per week bedragen.*

Reglement Amateurbepalingen
Artikel 1 - Indelingen
De in artikel 6 lid 2 onder d en e van de Statuten
genoemde natuurlijke personen zijn in één of
meer van de volgende categorieën in te delen:
a. Contractspelers:
personen van 16 jaar en ouder, die met een
club of een aan de amateurvereniging
gelieerde stichting die is erkend en
geregistreerd door het bestuur
amateurvoetbal, een door het bestuur
amateurvoetbal of het bestuur betaald voetbal
geregistreerde overeenkomst hebben
gesloten, krachtens welke zij een geldelijke
vergoeding ontvangen voor hun deelneming
aan wedstrijden en/of trainingen.
b. Scheidsrechters en assistent-scheidsrechters
betaald voetbal:
personen die met de KNVB een
arbeidsovereenkomst hebben gesloten,
krachtens welke zij een geldelijke vergoeding

De in artikel 6 lid 2 onder d en e van de Statuten
genoemde natuurlijke personen zijn in één of
meer van de volgende categorieën in te delen:
a. Contractspelers:
personen van 16 jaar en ouder, die met een
club of een aan de amateurvereniging
gelieerde stichting die is erkend en
geregistreerd door het bestuur
amateurvoetbal, een door het bestuur
amateurvoetbal of het bestuur betaald voetbal
geregistreerde spelerscontract als bedoeld in
artikel 34 van het Reglement Amateurvoetbal
of artikel 53 van het Reglement Betaald
Voetbal overeenkomst hebben gesloten,
krachtens welke zij een geldelijke vergoeding
ontvangen voor hun deelneming aan
wedstrijden en/of trainingen.
b. Scheidsrechters en assistent-scheidsrechters
betaald voetbal:
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ontvangen voor hun deelneming aan de door
het bestuur betaald voetbal georganiseerde
competities.
c. Actieve amateurs:
personen, die anders dan als contractspeler
deelnemen aan wedstrijden die zijn
vastgesteld of goedgekeurd door de KNVB
en/of trainingen.
d. Niet-actieve amateurs:
personen die niet deelnemen aan wedstrijden
en/of trainingen.

personen die met de KNVB een
arbeidsovereenkomst hebben gesloten,
krachtens welke zij een geldelijke vergoeding
ontvangen voor hun deelneming aan de door
het bestuur betaald voetbal georganiseerde
competities.
c. Actieve amateurs:
personen, die anders dan als contractspeler
deelnemen aan wedstrijden die zijn
vastgesteld of goedgekeurd door de KNVB
en/of trainingen.
d. Niet-actieve amateurs:
personen die niet deelnemen aan wedstrijden
en/of trainingen.
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8.6 AV/BOND – Optimaliseren voetbalpiramide en herstructurering
(jeugd)voetbalcompetities6]
Te nemen besluit
1) Instemmen met de voorgestelde wijzigingen voor zover die betrekking hebben op de
regelementen amateurvoetbal
2) Kennisnemen van de wijzigingen voor zover die betrekking hebben op de bondsreglementen
en de reglementen betaald voetbal
Toelichting
Tijdens de bondsvergadering d.d. 16 december 2019 is het onderwerp optimaliseren voetbalpiramide
en jeugdvoetbal competitiestructuur besproken. De vergadering heeft ingestemd met de voorstellen
zoals vervat in de bij de agenda gevoegde notitie (‘Voor ons voetbal, voor de voetballers’). De
voorgestelde reglementswijzigingen vormen de implementatie hiervan.
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BONDSREGLEMENTEN
Statuten
Artikel 6 – Leden
1.
2. Als gewoon lid kunnen worden toegelaten:
a. 1. verenigingen met volledige
rechtsbevoegdheid;
2. omniverenigingen met volledige
rechtsbevoegdheid;
3. stichtingen, naamloze
vennootschappen en besloten
vennootschappen, alle voor zover zij
zijn erkend als opleidingsclub in de zin
van het Reglement Gezamenlijke
Jeugdopleiding;
4. andere privaat- of publiekrechtelijke
rechtspersonen,
die respectievelijk uitsluitend dan wel door
middel van de voetbalafdeling het in
artikel 4 lid 1 van deze Statuten gestelde
doel beogen, dan wel dit doel nastreven
door het ondernemen van, door - of onder
verantwoordelijkheid van - de
rechtspersoon georganiseerde
activiteiten.
b. Stichtingen, naamloze vennootschappen
en besloten vennootschappen, anders
dan genoemd in lid 2 onder a.3, alle voor
zover zij zich ten doel stellen om
uitsluitend deel te nemen aan:
- de competities van de sectie betaald
voetbal;
- de competities om de KNVB-beker;
- de competitie eredivisie vrouwen;
- de competitie beloften vrouwen;
- de mannen veldvoetbalcompetities
tweede en derde divisie van de sectie
amateurvoetbal met hun tweede team;
- de landelijke jeugdcompetities voor
spelers in de leeftijdsklassen Onder
19, Onder 18, Onder 17, Onder 16,
Onder 15, Onder 14, Onder 13, Onder
12, Onder 11, Onder 10, Onder 9,
Onder 8 Onder 7 en Onder 6 voor
zover zij voldoen aan de voorwaarden
als genoemd in artikel 13 lid 1 en 3
van het Algemeen Reglement; of
- in geval van degradatie uit de
voornoemde landelijke
jeugdcompetities, de door de sectie
amateurvoetbal te organiseren

(ongewijzigd)
2. Als gewoon lid kunnen worden toegelaten:
a. 1. verenigingen met volledige
rechtsbevoegdheid;
2. omniverenigingen met volledige
rechtsbevoegdheid;
3. stichtingen, naamloze
vennootschappen en besloten
vennootschappen, alle voor zover zij
zijn erkend als opleidingsclub in de zin
van het Reglement Gezamenlijke
Jeugdopleiding;
4. andere privaat- of publiekrechtelijke
rechtspersonen,
die respectievelijk uitsluitend dan wel door
middel van de voetbalafdeling het in
artikel 4 lid 1 van deze Statuten gestelde
doel beogen, dan wel dit doel nastreven
door het ondernemen van, door - of onder
verantwoordelijkheid van - de
rechtspersoon georganiseerde
activiteiten.
b. Stichtingen, naamloze vennootschappen
en besloten vennootschappen, anders
dan genoemd in lid 2 onder a.3, alle voor
zover zij zich ten doel stellen om
uitsluitend deel te nemen aan:
- de competities van de sectie betaald
voetbal;
- de competities om de KNVB-beker;
- de competitie eredivisie vrouwen;
- de competitie beloften vrouwen;
- de mannen veldvoetbalcompetities
tweede en derde divisie van de sectie
amateurvoetbal met hun tweede team;
- de landelijke jeugdcompetities voor
spelers in de leeftijdsklassen Onder
19, Onder 18 divisies 5 en lager,
Onder 17, Onder 16, Onder 15, Onder
14, Onder 13, Onder 12, Onder 11,
Onder 10, Onder 9, Onder 8, Onder 7
en Onder 6 voor zover zij voldoen aan
de voorwaarden als genoemd in artikel
13 lid 1 en 3 van het Algemeen
Reglement; of
- in geval van degradatie uit de
voornoemde landelijke
jeugdcompetities, de door de sectie
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jeugdcompetities voor spelers in de
leeftijdsklassen Onder 19, Onder 18,
Onder 17, Onder 16, Onder 15, Onder
14, Onder 13, Onder 12, Onder 11,
Onder 10, Onder 9, Onder 8 Onder 7
en Onder 6;
c. Stichtingen, die zich ten doel stellen om
als onderdeel van een
samenwerkingsverband, aangegaan en
erkend voor 1 juli 1996, uitsluitend deel te
nemen aan de competities van de sectie
betaald voetbal en de competities om de
KNVB-beker;
d. Natuurlijke personen, die zich voor het
lidmaatschap van de KNVB hebben
aangemeld en die zich tevens voor het
lidmaatschap van een onder a genoemde
vereniging of andere rechtspersoon of
voor deelname aan activiteiten van
laatstgenoemde rechtspersoon, hebben
aangemeld dan wel in competities, hetzij
voor een onder b of c van dit artikellid
genoemde stichting, hetzij voor een onder
b van dit lid genoemde naamloze
vennootschap of besloten vennootschap
zullen uitkomen of daarin een functie welke dan ook - zullen bekleden, met
uitzondering van de natuurlijke personen
die overeenkomstig lid 4 onder a
uitsluitend zijn toegelaten door het
bestuur betaald voetbal;
e. Alle overige natuurlijke personen die zich
voor het lidmaatschap van de KNVB
hebben aangemeld.
3.
4. a. Afhankelijk van het door de in lid 2
genoemde rechtspersonen en natuurlijke
personen bij hun schriftelijke aanmelding
gedaan verzoek om tevens toegelaten te
worden tot de sectie amateurvoetbal en/of
de sectie betaald voetbal, beslissen of
beslist het bestuur amateurvoetbal en/of
het bestuur betaald voetbal over de
toelating tot zowel de KNVB als de eigen
sectie van de in lid 2 onder a, b, c en d
genoemde rechtspersonen en natuurlijke
personen.
b. Stichtingen, naamloze vennootschappen
en besloten vennootschappen, anders
dan genoemd in lid 2 onder a.3, kunnen
alleen tot de sectie betaald voetbal

amateurvoetbal te organiseren
jeugdcompetities voor spelers in de
leeftijdsklassen Onder 19, Onder 18,
Onder 17, Onder 16, Onder 15, Onder
14, Onder 13, Onder 12, Onder 11,
Onder 10, Onder 9, Onder 8, Onder 7
en Onder 6;
c. Stichtingen, die zich ten doel stellen om
als onderdeel van een
samenwerkingsverband, aangegaan en
erkend voor 1 juli 1996, uitsluitend deel te
nemen aan de competities van de sectie
betaald voetbal en de competities om de
KNVB-beker;
d. Natuurlijke personen, die zich voor het
lidmaatschap van de KNVB hebben
aangemeld en die zich tevens voor het
lidmaatschap van een onder a genoemde
vereniging of andere rechtspersoon of
voor deelname aan activiteiten van
laatstgenoemde rechtspersoon, hebben
aangemeld dan wel in competities, hetzij
voor een onder b of c van dit artikellid
genoemde stichting, hetzij voor een onder
b van dit lid genoemde naamloze
vennootschap of besloten vennootschap
zullen uitkomen of daarin een functie welke dan ook - zullen bekleden, met
uitzondering van de natuurlijke personen
die overeenkomstig lid 4 onder a
uitsluitend zijn toegelaten door het
bestuur betaald voetbal;
e. Alle overige natuurlijke personen die zich
voor het lidmaatschap van de KNVB
hebben aangemeld.
(ongewijzigd)
4. a. Afhankelijk van het door de in lid 2
genoemde rechtspersonen en natuurlijke
personen bij hun schriftelijke aanmelding
gedaan verzoek om tevens toegelaten te
worden tot de sectie amateurvoetbal en/of
de sectie betaald voetbal, beslissen of
beslist het bestuur amateurvoetbal en/of
het bestuur betaald voetbal over de
toelating tot zowel de KNVB als de eigen
sectie van de in lid 2 onder a, b, c en d
genoemde rechtspersonen en natuurlijke
personen.
b. Stichtingen, naamloze vennootschappen
en besloten vennootschappen, anders
dan genoemd in lid 2 onder a.3, kunnen
alleen tot de sectie betaald voetbal
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worden toegelaten. In het kader van
deelname aan de competitie eredivisie
vrouwen, de competitie beloften vrouwen,
de mannen veldvoetbalcompetities voor
standaardelftallen van de sectie
amateurvoetbal en de landelijke
jeugdcompetities, genoemd in lid 2 onder
b, worden stichtingen, naamloze
vennootschappen en besloten
vennootschappen geacht tevens te zijn
onderworpen aan de van toepassing
verklaarde reglementen van de sectie
amateurvoetbal.
c. Verenigingen met beperkte
rechtsbevoegdheid, die uitsluitend aan de
competities van het zaalvoetbal kunnen
deelnemen, worden slechts met
inachtneming van de daartoe in het
Reglement Amateurvoetbal gestelde
voorwaarden toegelaten.
d. Het bondsbestuur beslist over de
toelatingen van de in lid 2 onder e
genoemde personen.
e. Het bondsbestuur en de sectiebesturen
kunnen de beslissing over de toelating
van de in lid 2 genoemde rechtspersonen
en natuurlijke personen delegeren.

5.
6.
7.

worden toegelaten. In het kader van
deelname aan de competitie eredivisie
vrouwen, de competitie beloften vrouwen,
de mannen veldvoetbalcompetities voor
standaardelftallen van de sectie
amateurvoetbal en de landelijke
jeugdcompetities, genoemd in lid 2 onder
b, worden stichtingen, naamloze
vennootschappen en besloten
vennootschappen geacht tevens te zijn
onderworpen aan de van toepassing
verklaarde reglementen van de sectie
amateurvoetbal.
Leden als genoemd in lid 2 onder a. zijn in
het kader van hun deelname aan de door
het bestuur betaald voetbal
georganiseerde competities in de
leeftijdsklassen Onder 21 en Onder 18
tevens onderworpen aan het Reglement
Wedstrijden Betaald Voetbal, het
Reglement Tuchtrechtspraak Betaald
Voetbal en het Sponsoringreglement
Betaald Voetbal.
c. Verenigingen met beperkte
rechtsbevoegdheid, die uitsluitend aan de
competities van het zaalvoetbal kunnen
deelnemen, worden slechts met
inachtneming van de daartoe in het
Reglement Amateurvoetbal gestelde
voorwaarden toegelaten.
d. Het bondsbestuur beslist over de
toelatingen van de in lid 2 onder e
genoemde personen.
e. Het bondsbestuur en de sectiebesturen
kunnen de beslissing over de toelating
van de in lid 2 genoemde rechtspersonen
en natuurlijke personen delegeren.
(ongewijzigd)
(ongewijzigd)
(ongewijzigd)
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Artikel 31 – Statuten, reglementen, uitvoeringsbesluiten en wijzigingsbesluiten
1. en 2.
(ongewijzigd)
3. a. Het bondsbestuur en de sectiebesturen
3. a. Het bondsbestuur en de sectiebesturen
amateurvoetbal en betaald voetbal zijn bevoegd amateurvoetbal en betaald voetbal zijn bevoegd
om in spoedeisende gevallen waarin de
om in spoedeisende gevallen waarin de
Statuten of reglementen niet voorzien, voor de
Statuten of reglementen niet voorzien, voor de
duur van ten hoogste één jaar een
duur van ten hoogste één jaar een
uitvoeringsbesluit vast te stellen. Een dergelijk
uitvoeringsbesluit vast te stellen. Een dergelijk
besluit dient aan de eerstvolgende
besluit dient aan de eerstvolgende
bondsvergadering respectievelijk algemene
bondsvergadering respectievelijk algemene
vergadering amateurvoetbal of algemene
vergadering amateurvoetbal of algemene
vergadering betaald voetbal ter bekrachtiging te
vergadering betaald voetbal ter bekrachtiging te
worden voorgelegd.
worden voorgelegd.
b. Het bondsbestuur en het sectiebestuur
b. Het bondsbestuur en het sectiebestuur
betaald voetbal zijn bevoegd om in
betaald voetbal zijn bevoegd om in
spoedeisende gevallen, voor de duur van ten
spoedeisende gevallen, voor de duur van ten
hoogste één jaar terzake van de hierna
hoogste één jaar terzake van de hierna
genoemde reglementen, gehoord de
genoemde reglementen, gehoord de
reglementscommissie, een wijzigingsbesluit vast reglementscommissie, een wijzigingsbesluit vast
te stellen. Het voorgenomen besluit dient ten
te stellen. Het voorgenomen besluit dient ten
minste twee weken voor de vergadering van het minste twee weken voor de vergadering van het
desbetreffende bestuur gepubliceerd te worden
desbetreffende bestuur gepubliceerd te worden
met vermelding van de termijn waarbinnen
met vermelding van de termijn waarbinnen
gereageerd kan worden aan dat bestuur.
gereageerd kan worden aan dat bestuur.
Een dergelijk besluit dient aan de eerstvolgende Een dergelijk besluit dient aan de eerstvolgende
bondsvergadering respectievelijk
bondsvergadering respectievelijk
sectievergadering ter bekrachtiging te worden
sectievergadering ter bekrachtiging te worden
voorgelegd, zulks op straffe van verval met
voorgelegd, zulks op straffe van verval met
ingang van een dag na de desbetreffende
ingang van een dag na de desbetreffende
algemene vergadering. De bevoegdheid van het algemene vergadering. De bevoegdheid van het
bondsbestuur bestrijkt de volgende
bondsbestuur bestrijkt de volgende
reglementen:
reglementen:
- Algemeen Reglement;
- Algemeen Reglement;
- Reglement Overschrijvingsbepalingen
- Reglement Overschrijvingsbepalingen
Algemeen, Opleidingsvergoeding en
Algemeen, Opleidingsvergoeding en
Solidariteitsbijdrage;
Solidariteitsbijdrage;
- Reglement Landelijke Jeugdcompetitie;
- Reglement Landelijke Jeugdcompetitie;
- Dopingreglement KNVB;
- Dopingreglement KNVB;
- Reglement Centrale Tuchtrechtspraak Doping
- Reglement Centrale Tuchtrechtspraak Doping
KNVB;
KNVB;
- Reglement Kwaliteit- en Performancemodel
- Reglement Kwaliteit- en Performancemodel
Jeugdopleidingen;
Jeugdopleidingen;
- Reglement Intermediairs;
- Reglement Intermediairs;
- Reglement Gezamenlijke Jeugdopleiding.
- Reglement Gezamenlijke Jeugdopleiding.
De bevoegdheid van het bestuur betaald voetbal De bevoegdheid van het bestuur betaald voetbal
bestrijkt alle reglementen betaald voetbal met
bestrijkt alle reglementen betaald voetbal met
uitzondering van het Reglement Betaald
uitzondering van het Reglement Betaald
Voetbal.
Voetbal.
c. Een uitvoeringsbesluit respectievelijk een
c. Een uitvoeringsbesluit respectievelijk een
wijzigingsbesluit is bindend voor alle leden van
wijzigingsbesluit is bindend voor alle leden van
de KNVB respectievelijk voor alle onder een
de KNVB respectievelijk voor alle onder een
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sectie ressorterende leden en heeft kracht van
reglement.
d. De bevoegdheid om een uitvoeringsbesluit of
een wijzigingsbesluit te nemen als bedoeld in dit
lid, bestrijkt niet het Tuchtreglement Seksuele
Intimidatie van het ISR.
4. en 5.

sectie ressorterende leden en heeft kracht van
reglement.
d. De bevoegdheid om een uitvoeringsbesluit of
een wijzigingsbesluit te nemen als bedoeld in dit
lid, bestrijkt niet het Tuchtreglement Seksuele
Intimidatie van het ISR.
(ongewijzigd)
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Algemeen Reglement
Artikel 8
1. a. Een speler kan als veldvoetbalspeler
slechts speelgerechtigd zijn voor één lid,
als genoemd in artikel 6 lid 2 onder a, b,
en c van de Statuten, behoudens het
bepaalde in artikel 9 van dit reglement en
onverminderd het bepaalde in artikel 3
onder a van het Reglement Gezamenlijke
Jeugdopleiding.
b. Een speler die als veldvoetbalspeler
uitkomt voor een lid als genoemd in artikel
6 lid 2 onder a en b van de Statuten is
tevens speelgerechtigd voor het eerste
vrouwenelftal van de satellietvereniging
amateurvoetbal.
2. a. Binnen het verband van zijn vereniging
mag een actieve amateur en/of een
contractspeler als bedoeld in het
Reglement Amateurvoetbal, die als
veldvoetbalspeler uitkomen in een
competitie van de sectie amateurvoetbal
ook uitkomen in een competitie van de
sectie betaald voetbal, en omgekeerd,
zulks met inachtneming van het bepaalde
onder c, d, f en g.
b. Indien een vereniging die haar elftallen
laat deelnemen zowel aan de competities
van de sectie betaald voetbal als aan de
competitie van de sectie amateurvoetbal,
bestaat uit een zaterdagamateurafdeling
en een zondagamateurafdeling, dan kan
slechts of het hoogste elftal van de
zaterdagamateurafdeling of het hoogste
elftal van de zondagamateurafdeling
uitkomen in de standaardcompetitie.
c. Binnen het verband van een vereniging
genoemd hierboven onder b, mag slechts
die actieve amateur en/of die
contractspeler als bedoeld in het
Reglement Amateurvoetbal, die als
veldvoetbalspeler uitkomen in de
amateurafdeling die niet over een
standaardelftal beschikt, ook als actieve
amateur respectievelijk contractspeler als
bedoeld in het Reglement Amateurvoetbal
uitkomen in een competitie van de sectie
betaald voetbal en omgekeerd.
d. Binnen het verband van een vereniging,
die met haar elftallen deelneemt aan de
competities van de sectie betaald voetbal
en met een standaardelftal aan de

1. a. Een speler kan als veldvoetbalspeler
slechts speelgerechtigd zijn voor één lid,
als genoemd in artikel 6 lid 2 onder a, b,
en c van de Statuten, behoudens het
bepaalde in artikel 9 van dit reglement en
onverminderd het bepaalde in artikel 3
onder a van het Reglement Gezamenlijke
Jeugdopleiding.
b. Een speler die als veldvoetbalspeler
uitkomt voor een lid als genoemd in artikel
6 lid 2 onder a en b van de Statuten is
tevens speelgerechtigd voor het eerste
vrouwenelftal van de satellietvereniging
amateurvoetbal.
2. a. Binnen het verband van zijn vereniging
mag een actieve amateur en/of een
contractspeler als bedoeld in het
Reglement Amateurvoetbal, die als
veldvoetbalspeler uitkomen in een
competitie van de sectie amateurvoetbal
ook uitkomen in een competitie van de
sectie betaald voetbal, en omgekeerd,
zulks met inachtneming van het bepaalde
onder c, d, f en g.
b. Indien een vereniging die haar elftallen
laat deelnemen zowel aan de competities
van de sectie betaald voetbal als aan de
competitie van de sectie amateurvoetbal,
bestaat uit een zaterdagamateurafdeling
en een zondagamateurafdeling, dan kan
slechts of het hoogste elftal van de
zaterdagamateurafdeling of het hoogste
elftal van de zondagamateurafdeling
uitkomen in de standaardcompetitie. Het
bepaalde in dit sub b. is niet van
toepassing op amateurverenigingen.
c. Binnen het verband van een vereniging
genoemd hierboven onder b, mag slechts
die actieve amateur en/of die
contractspeler als bedoeld in het
Reglement Amateurvoetbal, die als
veldvoetbalspeler uitkomen in de
amateurafdeling die niet over een
standaardelftal beschikt, ook als actieve
amateur respectievelijk contractspeler als
bedoeld in het Reglement Amateurvoetbal
uitkomen in een competitie van de sectie
betaald voetbal en omgekeerd.
d. Binnen het verband van een vereniging,
die met haar elftallen deelneemt aan de
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e.

f.

g.

h.

zaterdag- of de zondagcompetitie van de
sectie amateurvoetbal, mag een
senioramateurspeler dan wel een
seniorcontractspeler, als bedoeld in het
Reglement Amateurvoetbal, die uitkomen
in de competitie van de sectie
amateurvoetbal, ook uitkomen in een
competitie van de sectie betaald voetbal
en omgekeerd. Heeft echter een speler
gedurende een seizoen 15 of meer
competitiewedstrijden gespeeld in de
competities van de sectie betaald voetbal,
dan mag hij niet meer uitkomen voor een
seniorenelftal van zijn vereniging dat
deelneemt aan de competitie van de
sectie amateurvoetbal.
Binnen het verband van een vereniging
die met haar elftallen deelneemt aan de
competities van de sectie betaald voetbal
en aan de competities van de sectie
amateurvoetbal, mag een
seniorcontractspeler, als genoemd in het
Reglement Betaald Voetbal, voor zijn
vereniging niet uitkomen voor een
seniorenelftal van zijn vereniging dat
deelneemt aan een competitie van de
sectie amateurvoetbal.
Een seniorspeler, die de keuze heeft in
een vereniging genoemd onder b deel te
nemen aan de competities van het
zondagamateurvoetbal of het
zaterdagamateurvoetbal moet voor de
aanvang van een seizoen zijn keuze voor
dat seizoen bepalen. Hij is in dat seizoen
gerechtigd uit te komen uitsluitend voor
de competitie waarop hij zijn keuze heeft
bepaald, behoudens dispensatie van het
bestuur amateurvoetbal.
Juniorspelers van een vereniging
genoemd hierboven onder b, d en e zijn,
nadat zij in een voetbalseizoen zijn
uitgekomen voor een elftal dat deelneemt
aan de competities van de sectie betaald
voetbal, in hetzelfde seizoen niet meer
gerechtigd uit te komen voor een
seniorenelftal van die afdeling van de
vereniging, die over een standaardelftal
beschikt.
Juniorspelers, die uitkomen in de
jeugdelftallen van een stichting, naamloze
vennootschap of besloten vennootschap
mogen tevens uitkomen in een competitie

competities van de sectie betaald voetbal
en met een standaardelftal aan de
zaterdag- of de zondagcompetitie van de
sectie amateurvoetbal, mag een
senioramateurspeler dan wel een
seniorcontractspeler, als bedoeld in het
Reglement Amateurvoetbal, die uitkomen
in de competitie van de sectie
amateurvoetbal, ook uitkomen in een
competitie van de sectie betaald voetbal
en omgekeerd. Heeft echter een speler
gedurende een seizoen 15 of meer
competitiewedstrijden gespeeld in de
competities van de sectie betaald voetbal,
dan mag hij niet meer uitkomen voor een
seniorenelftal van zijn vereniging dat
deelneemt aan de competitie van de
sectie amateurvoetbal. Voornoemde zin is
niet van toepassing op spelers die binnen
het verband van een amateurvereniging
deelnemen aan de competities van de
sectie betaald voetbal.
e. Binnen het verband van een vereniging
die met haar elftallen deelneemt aan de
competities van de sectie betaald voetbal
en aan de competities van de sectie
amateurvoetbal, mag een
seniorcontractspeler, als genoemd in het
Reglement Betaald Voetbal, voor zijn
vereniging niet uitkomen voor een
seniorenelftal van zijn vereniging dat
deelneemt aan een competitie van de
sectie amateurvoetbal.
f. Een seniorspeler, die de keuze heeft in
een vereniging genoemd onder b deel te
nemen aan de competities van het
zondagamateurvoetbal of het
zaterdagamateurvoetbal moet voor de
aanvang van een seizoen zijn keuze voor
dat seizoen bepalen. Hij is in dat seizoen
gerechtigd uit te komen uitsluitend voor
de competitie waarop hij zijn keuze heeft
bepaald, behoudens dispensatie van het
bestuur amateurvoetbal.
g. Juniorspelers van een vereniging
genoemd hierboven onder b, d en e zijn,
nadat zij in een voetbalseizoen zijn
uitgekomen voor een elftal dat deelneemt
aan de competities van de sectie betaald
voetbal, in hetzelfde seizoen niet meer
gerechtigd uit te komen voor een
seniorenelftal van die afdeling van de
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van de sectie betaald voetbal, indien zij
aan de vereisten voor
speelgerechtigdheid voldoen.

3. Een speler kan als zaalvoetbalspeler slechts
speelgerechtigd zijn voor één
zaalvoetbalvereniging.
4. Een speler kan als veldvoetbalspeler
speelgerechtigd zijn voor een vereniging of
stichting, naamloze vennootschap of
besloten vennootschap terwijl hij als
zaalvoetbalspeler speelgerechtigd is voor
dezelfde vereniging of een andere
vereniging.
Artikel 13
1. Stichtingen, naamloze vennootschappen en
besloten vennootschappen toegelaten tot de
sectie betaald voetbal genoemd in artikel 6
lid 2 onder b van de Statuten kunnen,
behalve aan de competities van de sectie
betaald voetbal, slechts deelnemen aan de
competitie eredivisie vrouwen met één team,
de competitie beloften vrouwen met één
team, de mannen veldvoetbalcompetities
tweede en derde divisie van de sectie
amateurvoetbal met één tweede team,
alsmede aan de landelijke jeugdcompetities
voor spelers in de leeftijdsklassen Onder 19,
Onder 18, Onder 17, Onder 16, Onder 15 en
Onder 14, of, ingeval van degradatie uit
genoemde landelijke jeugdcompetities, aan
een door de sectie amateurvoetbal te
organiseren jeugdcompetitie, zulks met één
team in de leeftijdsklasse Onder 19, één
team in de leeftijdsklasse Onder 17 en één
team in de leeftijdsklasse Onder 15. De
groep voor deze teams mag maximaal uit 54
spelers bestaan, waaronder zich maximaal
20 spelers mogen bevinden die
speelgerechtigd zijn voor de jeugdcompetitie
voor spelers in de leeftijdsklasse Onder 15.
2. Stichtingen, naamloze vennootschappen en
besloten vennootschappen als bedoeld in lid
1 is het niet toegestaan om spelers jonger

vereniging, die over een standaardelftal
beschikt. Het bepaalde in dit sub g. is niet
van toepassing op amateurverenigingen.
h. Juniorspelers, die uitkomen in de
jeugdelftallen van een stichting, naamloze
vennootschap of besloten vennootschap
mogen tevens uitkomen in een competitie
van de sectie betaald voetbal, indien zij
aan de vereisten voor
speelgerechtigdheid voldoen.
3. (ongewijzigd)

4. (ongewijzigd)

1. Stichtingen, naamloze vennootschappen en
besloten vennootschappen toegelaten tot de
sectie betaald voetbal genoemd in artikel 6
lid 2 onder b van de Statuten kunnen,
behalve aan de competities van de sectie
betaald voetbal, slechts deelnemen aan de
competitie eredivisie vrouwen met één team,
de competitie beloften vrouwen met één
team, de mannen veldvoetbalcompetities
tweede en derde divisie van de sectie
amateurvoetbal met één tweede team,
alsmede aan de landelijke jeugdcompetities
voor spelers in de leeftijdsklassen Onder 19,
Onder 18 divisies 5 en lager, Onder 17,
Onder 16, Onder 15 en Onder 14, of, ingeval
van degradatie uit genoemde landelijke
jeugdcompetities, aan een door de sectie
amateurvoetbal te organiseren
jeugdcompetitie., zulks met één team in de
leeftijdsklasse Onder 19, één team in de
leeftijdsklasse Onder 17 en één team in de
leeftijdsklasse Onder 15. De groep voor deze
teams mag maximaal uit 54 spelers bestaan,
waaronder zich maximaal 20 spelers mogen
bevinden die speelgerechtigd zijn voor de
jeugdcompetitie voor spelers in de
leeftijdsklasse Onder 15.
2. Stichtingen, naamloze vennootschappen en
besloten vennootschappen als bedoeld in lid
1 is het niet toegestaan om spelers jonger
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dan 12 jaar toe te laten, ook niet voor
trainingen en vriendschappelijke wedstrijden.
Het is stichtingen, naamloze
vennootschappen en besloten
vennootschappen evenmin toegestaan een
voetbalschool voor spelers jonger dan 12
jaar te hebben. Een speler mag slechts
overschrijving aanvragen naar een stichting,
naamloze vennootschap of besloten
vennootschap als hij op 1 augustus van het
desbetreffende verenigingsjaar, waarin hij
voor de stichting, naamloze vennootschap of
besloten vennootschap speelgerechtigd
wenst te worden, 12 jaar is.
3. Stichtingen, naamloze vennootschappen en
besloten vennootschappen die zijn
toegelaten tot de sectie betaald voetbal
mogen, indien aan hen overeenkomstig het
Reglement Kwaliteit- en Performancemodel
Jeugdopleidingen de status van lokale of
regionale jeugdopleiding dan wel nationale of
internationale voetbalacademie is toegekend
in afwijking van leden 1 en 2 deelnemen aan
jeugdcompetities:
a. in de leeftijdsklassen:
i. Onder 19 en/of Onder 18, en wel met
in totaal twee teams;
ii. Onder 17 en/of Onder 16, en wel met
in totaal twee teams;
iii. Onder 15 en/of Onder 14, en wel met
in totaal twee teams;
iv. Onder 13 en/of Onder 12, en wel met
in totaal twee teams;
v. Onder 11 en/of Onder 10, en wel met
in totaal twee teams; en
vi. Onder 9, Onder 8, Onder 7 en/of
Onder 6, en wel met in totaal twee
teams;
indien en voor de duur dat de status van
nationale of internationale
voetbalacademie is toegekend;
b. in de leeftijdsklassen:
i. Onder 19 of Onder 18, en wel met één
team;
ii. Onder 17 of Onder 16, en wel met één
team;
iii. Onder 15 of Onder 14, en wel met één
team;
iv. Onder 13 of Onder 12, en wel met één
team; en
v. met een tweede team in twee van de
hier genoemde leeftijdsklassen;

dan 12 jaar toe te laten, ook niet voor
trainingen en vriendschappelijke wedstrijden.
Het is stichtingen, naamloze
vennootschappen en besloten
vennootschappen evenmin toegestaan een
voetbalschool voor spelers jonger dan 12
jaar te hebben. Een speler mag slechts
overschrijving aanvragen naar een stichting,
naamloze vennootschap of besloten
vennootschap als hij op 1 augustus van het
desbetreffende verenigingsjaar, waarin hij
voor de stichting, naamloze vennootschap of
besloten vennootschap speelgerechtigd
wenst te worden, 12 jaar is.
3. Stichtingen, naamloze vennootschappen en
besloten vennootschappen die zijn
toegelaten tot de sectie betaald voetbal
mogen, indien aan hen overeenkomstig het
Reglement Kwaliteit- en Performancemodel
Jeugdopleidingen de status van lokale of
regionale jeugdopleiding dan wel nationale of
internationale voetbalacademie is toegekend
in afwijking van leden 1 en 2 deelnemen aan
jeugdcompetities:
a. in de leeftijdsklassen:
i. Onder 19 en/of Onder 18, en wel met
in totaal twee teams;
ii. Onder 17 en/of Onder 16, en wel met
in totaal twee teams;
iii. Onder 15 en/of Onder 14, en wel met
in totaal twee teams;
iv. Onder 13 en/of Onder 12, en wel met
in totaal twee teams;
v. Onder 11 en/of Onder 10, en wel met
in totaal twee teams; en
vi. Onder 9, Onder 8, Onder 7 en/of
Onder 6, en wel met in totaal twee
teams;
indien en voor de duur dat de status van
nationale of internationale
voetbalacademie is toegekend;
b. in de leeftijdsklassen:
i. Onder 19 of Onder 18, en wel met één
team;
ii. Onder 17 of Onder 16, en wel met één
team;
iii. Onder 15 of Onder 14, en wel met één
team;
iv. Onder 13 of Onder 12, en wel met één
team; en
v. met een tweede team in twee van de
hier genoemde leeftijdsklassen;
71

indien en voor de duur dat de status van
regionale jeugdopleiding is toegekend;
c. in de leeftijdsklassen:
i. Onder 19 of Onder 18, en wel met één
team;
ii. Onder 17 of Onder 16, en wel met één
team;
iii. Onder 15 of Onder 14, en wel met één
team;
iv. Onder 13 of Onder 12, en wel met één
team;
indien en voor de duur dat de status van
lokale jeugdopleiding is toegekend.
Elk van genoemde teams in de leeftijdsklassen
Onder 19, Onder 18, Onder 17, Onder 16,
Onder 15, Onder 14, Onder 13 en Onder 12
mag worden samengesteld uit een spelersgroep
die bestaat uit maximaal 18 spelers. Elk van
genoemde teams in de leeftijdsklassen Onder
11, Onder 10, Onder 9 en Onder 8 mag worden
samengesteld uit een spelersgroep die bestaat
uit maximaal 25 spelers. Indien er met kleinere
teams dan elftallen wordt deelgenomen aan een
jeugdcompetitie als genoemd hiervoor, geldt dat,
in afwijking van het hiervoor bepaalde, uit een
spelersgroep als hiervoor genoemd één extra
team mag worden samengesteld om deel te
nemen aan de betreffende jeugdcompetitie.
4. Spelers mogen worden toegelaten tot een
stichting, naamloze vennootschap en
besloten vennootschap als genoemd in lid 3
van dit artikel indien zij vallen binnen de in
artikel 28 van het Reglement Wedstrijden
Amateurvoetbal genoemde leeftijdsgrenzen
horend bij het laagste jeugdteam dat de
desbetreffende stichting, naamloze
vennootschap of besloten vennootschap op
grond van het bepaalde in lid 3 van dit artikel
mag hebben.
5. Stichtingen, naamloze vennootschappen en
besloten vennootschappen die zijn
toegelaten tot de sectie betaald voetbal
mogen, spelers die de leeftijdsgrens als
genoemd in lid 4 van dit artikel nog niet
hebben bereikt, laten deelnemen aan
trainingen en vriendschappelijke wedstrijden,
indien aan de volgende voorwaarden is
voldaan:
a. de activiteiten vinden uitsluitend plaats in
het kader van werving en selectie van
jeugdspelers voor het aankomend
seizoen;

indien en voor de duur dat de status van
regionale jeugdopleiding is toegekend;
c. in de leeftijdsklassen:
i. Onder 19 of Onder 18, en wel met één
team;
ii. Onder 17 of Onder 16, en wel met één
team;
iii. Onder 15 of Onder 14, en wel met één
team;
iv. Onder 13 of Onder 12, en wel met één
team;
indien en voor de duur dat de status van
lokale jeugdopleiding is toegekend.
Elk van genoemde teams in de leeftijdsklassen
Onder 19, Onder 18, Onder 17, Onder 16,
Onder 15, Onder 14, Onder 13 en Onder 12
mag worden samengesteld uit een spelersgroep
die bestaat uit maximaal 18 spelers. Elk van
genoemde teams in de leeftijdsklassen Onder
11, Onder 10, Onder 9 en Onder 8 mag worden
samengesteld uit een spelersgroep die bestaat
uit maximaal 25 spelers. Indien er met kleinere
teams dan elftallen wordt deelgenomen aan een
jeugdcompetitie als genoemd hiervoor, geldt dat,
in afwijking van het hiervoor bepaalde, uit een
spelersgroep als hiervoor genoemd één extra
team mag worden samengesteld om deel te
nemen aan de betreffende jeugdcompetitie.
4. Spelers mogen worden toegelaten tot een
stichting, naamloze vennootschap en
besloten vennootschap als genoemd in lid 3
van dit artikel indien zij vallen binnen de in
artikel 28 van het Reglement Wedstrijden
Amateurvoetbal genoemde leeftijdsgrenzen
horend bij het laagste jeugdteam dat de
desbetreffende stichting, naamloze
vennootschap of besloten vennootschap op
grond van het bepaalde in lid 3 van dit artikel
mag hebben.
5. Stichtingen, naamloze vennootschappen en
besloten vennootschappen die zijn
toegelaten tot de sectie betaald voetbal
mogen, spelers die de leeftijdsgrens als
genoemd in lid 4 van dit artikel nog niet
hebben bereikt, laten deelnemen aan
trainingen en vriendschappelijke wedstrijden,
indien aan de volgende voorwaarden is
voldaan:
a. de activiteiten vinden uitsluitend plaats in
het kader van werving en selectie van
jeugdspelers voor het aankomend
seizoen;
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b. de activiteiten vinden niet eerder plaats
dan 1 januari voorafgaand aan het
seizoen waarin de spelers deel zullen
uitmaken van de desbetreffende
jeugdopleiding;
c. de spelers hebben op 1 januari
voorafgaand aan het seizoen waarvoor
overschrijving naar of inschrijving bij de
betaaldvoetbalorganisatie is toegestaan,
de leeftijd bereikt binnen de van
toepassing zijnde leeftijdsgrens; en
d. indien de speler is aangesloten bij een
club, diens club schriftelijke toestemming
heeft gegeven voor deelneming aan deze
activiteiten.
6. Het is een stichting, naamloze vennootschap
of besloten vennootschap die participeert in
een erkende opleidingsclub in de zin van het
Reglement Gezamenlijke Jeugdopleiding niet
toegestaan:
a. uit eigen hoofde deel te nemen aan enige
jeugdcompetitie;
b. spelers toe te laten die qua leeftijd vallen
onder een van de in artikel 28 Reglement
Wedstrijden Amateurvoetbal genoemde
leeftijdsklassen voor de jeugd, ook niet
voor trainingen of vriendschappelijke
wedstrijden.
7. Het bondsbestuur kan dispensatie verlenen
van de in dit artikel voorkomende bepalingen.
Artikel 14
1. De organisatie van de landelijke
jeugdcompetitie berust bij het bondsbestuur.
De organisatie van de overige
jeugdcompetities berust bij het bestuur
amateurvoetbal.
2. Aan de landelijke jeugdcompetities voor
spelers in de leeftijdsklassen Onder 19,
Onder 18, Onder 17, Onder 16, Onder 15 en
Onder 14 kunnen die spelers deelnemen die:
a. op 1 augustus van het desbetreffende
verenigingsjaar gerechtigd zijn om uit te
komen voor de desbetreffende
jeugdelftallen overeenkomstig het
bepaalde in artikel 28 Reglement
Wedstrijden Amateurvoetbal.
b. voldoen aan het bepaalde in artikel 1 lid
1, artikel 3 lid 2 en artikel 4 van het
Reglement Amateurbepalingen.

b. de activiteiten vinden niet eerder plaats
dan 1 januari voorafgaand aan het
seizoen waarin de spelers deel zullen
uitmaken van de desbetreffende
jeugdopleiding;
c. de spelers hebben op 1 januari
voorafgaand aan het seizoen waarvoor
overschrijving naar of inschrijving bij de
betaaldvoetbalorganisatie is toegestaan,
de leeftijd bereikt binnen de van
toepassing zijnde leeftijdsgrens; en
d. indien de speler is aangesloten bij een
club, diens club schriftelijke toestemming
heeft gegeven voor deelneming aan deze
activiteiten.
26. Het is een stichting, naamloze vennootschap
of besloten vennootschap die participeert in
een erkende opleidingsclub in de zin van het
Reglement Gezamenlijke Jeugdopleiding niet
toegestaan:
a. uit eigen hoofde deel te nemen aan enige
jeugdcompetitie;
b. spelers toe te laten die qua leeftijd vallen
onder een van de in artikel 28 Reglement
Wedstrijden Amateurvoetbal genoemde
leeftijdsklassen voor de jeugd, ook niet
voor trainingen of vriendschappelijke
wedstrijden.
37. Het bondsbestuur kan dispensatie verlenen
van de in dit artikel voorkomende bepalingen.

(ongewijzigd)

2. Aan de landelijke jeugdcompetities voor
spelers in de leeftijdsklassen Onder 19,
Onder 18 divisies 5 en lager, Onder 17,
Onder 16, Onder 15 en Onder 14 kunnen die
spelers deelnemen die:
a. op 1 augustus van het desbetreffende
verenigingsjaar gerechtigd zijn om uit te
komen voor de desbetreffende
jeugdelftallen overeenkomstig het
bepaalde in artikel 28 Reglement
Wedstrijden Amateurvoetbal.
b. voldoen aan het bepaalde in artikel 1 lid
1, artikel 3 lid 2 en artikel 4 van het
Reglement Amateurbepalingen.
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3. Voor de landelijke jeugdcompetities voor
spelers in de leeftijdsklassen Onder 19,
Onder 18, Onder 17, Onder 16, Onder 15 en
Onder 14 zullen de regels gelden die bij
afzonderlijk reglement worden vastgesteld.
Artikel 17 – Trainer-coach
1. De hoofdtrainer-coach van een team is de
persoon die:
i. de wedstrijdselectie samenstelt, de
wedstrijdtactiek bepaalt en het team en/of
de wedstrijdselectie traint in fysiek,
technisch en tactisch opzicht;
ii. het team en/of de wedstrijdselectie voor,
tijdens en/of na trainingen en wedstrijden
coacht;
iii. de andere leden van de technische staf
voor, tijdens en/of na trainingen en
wedstrijden instrueert; en/of
iv. media-activiteiten verricht met betrekking
tot het team.
2. a. Alleen de persoon die in het bezit is van
een door het bondsbestuur verstrekte
geldige trainerslicentie, is bevoegd om als
hoofdtrainer-coach werkzaam te zijn.
b. In afwijking van het onder a bepaalde
geldt binnen de sectie amateurvoetbal de
eis van een geldige trainerslicentie
uitsluitend in de door het bestuur
amateurvoetbal aangewezen divisies
en/of klassen. Teams die uitkomen in
deze aangewezen divisies en/of klassen
dienen te beschikken over een
hoofdtrainer-coach die:
- in het bezit is van een door het
bondsbestuur verstrekte geldige
trainerslicentie; en
- bij de KNVB als hoofdtrainer-coach
van het desbetreffende team
geregistreerd staat.
Jaarlijks niet later dan zes maanden voor
aanvang van het seizoen maakt het
bestuur amateurvoetbal de aangewezen
divisies en klassen bekend door publicatie
in het door het bestuur amateurvoetbal
voor publicatie aangewezen medium.
c. De hoofdtrainer-coach kan zich bij de
uitvoering van zijn werkzaamheden als
bedoeld in lid 1 onder i. en ii. van dit
artikel laten ondersteunen door een of
meer assistent trainer-coaches, in die zin

3. Voor de landelijke jeugdcompetities voor
spelers in de leeftijdsklassen Onder 19,
Onder 18 divisies 5 en lager, Onder 17,
Onder 16, Onder 15 en Onder 14 zullen de
regels gelden die bij afzonderlijk reglement
worden vastgesteld.

(ongewijzigd)

(ongewijzigd)
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dat de hoofdtrainer-coach deze
werkzaamheden niet volledig zelfstandig
behoeft uit te voeren. Deze assistent
trainer-coaches dienen in het bezit te zijn
van een door het bondsbestuur verstrekte
geldige trainerslicentie die de
bevoegdheid geeft tot het als
hoofdtrainer-coach werkzaam zijn voor
het betreffende team, dan wel de
naastlagere trainerslicentie als genoemd
in lid 4 of lid 5 van dit artikel.
3. a. Alleen de persoon die in het bezit is van
een erkend voetbaltrainersdiploma komt
in aanmerking voor een licentie. Het
bondsbestuur stelt bij besluit vast welke
voetbaltrainerdiploma's zijn erkend en
recht geven op welke licenties. Het besluit
zal worden aangehaald als het Besluit
trainerslicenties en wordt gepubliceerd in
het door het bondsbestuur voor publicatie
aangewezen medium.
b. Een licentie heeft een geldigheidsduur
van ten hoogste drie jaar.
c. Het bondsbestuur kan aan het verlenen of
verlengen van een licentie voorwaarden
verbinden, waaronder de voorwaarde dat
de trainer-coach een of meer nader aan te
geven studie- en/of praktijkbijeenkomsten
zal bijwonen.
d. Tegelijkertijd met het toekennen van de
licentie wordt van de trainer-coach een
trainerspas opgenomen in het digitale
systeem van de KNVB. Deze trainerspas
vermeldt in ieder geval de naam van de
pashouder, de licentie en de
geldigheidsduur van de licentie.
4. De KNVB kent de volgende licenties, die elk
de bevoegdheid geven tot het als
hoofdtrainer-coach werkzaam zijn voor
teams, die uitkomen in de hierna per licentie
te noemen divisie of klasse of in een lagere
divisie of klasse van het veldvoetbal:
i. UEFA Pro:
- eredivisie betaald voetbal;
- eerste divisie betaald voetbal; en
- de divisies en klassen genoemd onder
ii. tot en met iv. van dit lid;
ii. UEFA A / UEFA A Jeugd:
- reserve divisie betaald voetbal;
- tweede divisie amateurvoetbal;
- derde divisie amateurvoetbal;
- hoofdklasse amateurvoetbal;

(ongewijzigd)

4. De KNVB kent de volgende licenties, die elk
de bevoegdheid geven tot het als
hoofdtrainer-coach werkzaam zijn voor
teams, die uitkomen in de hierna per licentie
te noemen divisie of klasse of in een lagere
divisie of klasse van het veldvoetbal:
i. UEFA Pro:
- eredivisie betaald voetbal;
- eerste divisie betaald voetbal; en
- de divisies en klassen genoemd onder
ii. tot en met iv. van dit lid;
ii. UEFA A / UEFA A Jeugd:
- reserve divisie betaald voetbal;
- tweede divisie amateurvoetbal;
- derde divisie amateurvoetbal;
- hoofdklasse amateurvoetbal;
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-

eerste klasse amateurvoetbal;
eredivisie vrouwen;
eredivisie betaald voetbal, doch
uitsluitend als assistent trainer-coach;
- eerste divisie betaald voetbal, doch
uitsluitend als assistent trainer-coach;
- Onder 19 eredivisie, doch uitsluitend
met een UEFA A Jeugd
trainerslicentie;
- Onder 19 eerste divisie, doch
uitsluitend met een UEFA A Jeugd
trainerslicentie; en
- de divisies en klassen genoemd onder
iii. tot en met iv. van dit lid;
iii. UEFA B:
- tweede klasse amateurvoetbal;
- derde klasse amateurvoetbal;
- beloften vrouwen;
- topklasse vrouwen;
- Onder 19 tweede divisie;
- Onder 19 derde divisie;
- Onder 17 eredivisie;
- Onder 15 eredivisie; en
- de klassen genoemd onder iv. van dit
lid;
iv. UEFA C:
- vierde klasse amateurvoetbal;
- vijfde klasse amateurvoetbal;
- hoofdklasse vrouwen;
- eerste klasse vrouwen; en
- overige klassen jeugdvoetbal van de
standaardcompetitie.

-

eerste klasse amateurvoetbal;
eredivisie vrouwen;
eredivisie betaald voetbal, doch
uitsluitend als assistent trainer-coach;
- eerste divisie betaald voetbal, doch
uitsluitend als assistent trainer-coach;
- Onder 19 eredivisie, doch uitsluitend
met een UEFA A Jeugd
trainerslicentie;
- Onder 19 eerste divisie, doch
uitsluitend met een UEFA A Jeugd
trainerslicentie; en
- Onder 21, divisies 1 t/m 4;
- Onder 18, divisies 1 t/m 4;
- Onder 17, divisies 1 t/m 4;
- Onder 16, divisies 1 t/m 4;
- Onder 15, divisies 1 t/m 4; en
- de divisies en klassen genoemd onder
iii. tot en met iv. van dit lid;
iii. UEFA B:
- tweede klasse amateurvoetbal;
- derde klasse amateurvoetbal;
- beloften vrouwen;
- topklasse vrouwen;
- Onder 23, divisie 1;
- Onder 19 tweede divisie;
- Onder 19 derde divisie;
- Onder 19, divisies 1 en 2;
- Onder 18, divisie 5;
- Onder 17 eredivisie;
- Onder 17, divisie 5;
- Onder 16, divisie 5;
- Onder 15 eredivisie; en
- Onder 15, divisie 5;
- Onder 14, alle divisies;
- Onder 13, alle divisies;
- Onder 12, alle divisies;
- Onder 11, alle divisies; en
- de divisies en klassen genoemd onder
iv. van dit lid;
iv. UEFA C:
- vierde klasse amateurvoetbal;
- vijfde klasse amateurvoetbal;
- hoofdklasse vrouwen;
- eerste klasse vrouwen;
- Onder 18, divisies 6 en 7;
- Onder 17, divisies 6 en 7;
- Onder 16, divisies 6 en 7;
- Onder 15, divisies 6 en 7;
- Onder 10, alle divisies;
- Onder 9, alle divisies; en
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-

5. t/m 11.

overige klassen jeugdvoetbal van de
standaardcompetitie.
(ongewijzigd)
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Reglement Landelijke Jeugdcompetitie
Artikel 1 - Organisatie
1. De landelijke jeugdcompetities voor spelers
in de leeftijdsklassen Onder 19, Onder 18,
Onder 17, Onder 16, Onder 15 en Onder 14
worden ingedeeld in divisies.
2. Dit reglement is uitsluitend van toepassing op
spelers en elftallen uitkomend in de landelijke
jeugdcompetities als genoemd in lid 1.

3. De organisatie van de landelijke
jeugdcompetities als genoemd in lid 1 berust
bij het bondsbestuur. Het bondsbestuur kan
deze bevoegdheid delegeren.

1. De landelijke jeugdcompetities voor spelers
in de leeftijdsklassen Onder 19, Onder 18,
Onder 17, Onder 16, Onder 15 en Onder 14
worden ingedeeld in divisies.
2. Dit reglement is uitsluitend van toepassing op
spelers en elftallen uitkomend in de landelijke
jeugdcompetities als genoemd in lid 1, met
uitzondering van de jeugdcompetities in de
leeftijdsklasse Onder 18 divisies 1 t/m 4.
3. De organisatie van de landelijke
jeugdcompetities als genoemd in lid 1, met
uitzondering van de jeugdcompetities in de
leeftijdsklasse Onder 18 divisies 1 t/m 4,
berust bij het bondsbestuur. Het
bondsbestuur kan deze bevoegdheid
delegeren.
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Reglement Kwaliteit- en Performancemodel Jeugdopleidingen
Het gehele reglement verwijderen uit de bondsreglementen en in aangepaste variant
verplaatsen naar de reglementenbundel amateurvoetbal.
Begripsbepalingen
Aanvrager
Certificaat

Certificaathouder
Minimale
kwaliteitseisen

Een lid als bedoeld in artikel 6 lid 2 onder a, b of c van de Statuten dat een verzoek tot
certificering van zijn jeugdopleiding bij de KNVB heeft ingediend.
De door het bondsbestuur bestuur amateurvoetbal van de KNVB schriftelijk afgegeven
verklaring dat is voldaan aan de minimale kwaliteitseisen en in welke categorie de
jeugdopleiding is ingedeeld.
Een lid dat een certificaat heeft verkregen.
De minimale kwaliteitseisen genoemd in artikel 1 lid 2 van dit reglement aan de hand
waarvan de kwaliteit van de jeugdopleiding van de aanvrager wordt beoordeeld en het
kwaliteitsniveau wordt bepaald.

Artikel 1 – Het kwaliteit- en performancemodel jeugdopleidingen
1. Elk lid als genoemd in artikel 6 lid 2 onder a, b en c van de Statuten kan de KNVB verzoeken om
zijn jeugdopleiding te laten certificeren ingevolge het kwaliteit- en performancemodel
jeugdopleidingen.
2. Het kwaliteitsniveau van de jeugdopleiding van de aanvrager wordt bepaald aan de hand van de
minimale kwaliteitseisen, waarbij de navolgende kwaliteitsniveaus worden onderscheiden:
a. lokale jeugdopleiding;
b. regionale jeugdopleiding;
c. nationale voetbalacademie;
d. internationale voetbalacademie.
3. Indien de jeugdopleiding van de aanvrager voldoet aan de minimale kwaliteitseisen behorend bij
een van de vier kwaliteitsniveaus als genoemd onder a. tot en met d. van lid 2 wordt aan de
aanvrager het certificaat toegekend dat behoort bij het desbetreffende kwaliteitsniveau.
4. De minimale kwaliteitseisen worden door het bondsbestuur bestuur amateurvoetbal vastgesteld en
kunnen door hem worden gewijzigd. Een wijziging in de minimale kwaliteitseisen werkt niet ten
nadele van de certificaathouders voor de resterende looptijd van het aan hen toegekende
certificaat.
5. De minimale kwaliteitseisen en de wijzigingen daarin worden via het door het bondsbestuur
bestuur amateurvoetbal voor publicaties aangewezen medium gepubliceerd.
6. a. Een verzoek tot certificering wordt in behandeling genomen door het bondsbestuur bestuur
amateurvoetbal conform de artikelen 2, 3 en 4 van dit reglement.
b. In afwijking van het onder a. bepaalde kan het bondsbestuur bestuur amateurvoetbal besluiten
een verzoek niet in behandeling te nemen indien een eerder toegekend certificaat niet langer
dan drie jaar geleden is ingetrokken op grond van artikel 6 lid 5 van dit reglement.
Artikel 2 – Aanvraag
1. Een verzoek tot certificering van de jeugdopleiding moet schriftelijk worden gedaan aan het
bondsbestuurbestuur amateurvoetbal. Ten aanzien van de vorm en inhoud van een aanvraag
kunnen door het bondsbestuurbestuur amateurvoetbal nadere regels worden vastgesteld.
2. Binnen twee weken na ontvangst van de aanvraag zendt het bondsbestuur bestuur amateurvoetbal
een schriftelijke bevestiging van ontvangst en een nota ter dekking van de door het bondsbestuur
bestuur amateurvoetbal te dezen vastgestelde kosten voor de uitvoering van de beoordeling.
3. De beoordelingskosten dienen te zijn voldaan binnen 14 dagen na de dagtekening van de
schriftelijke bevestiging van ontvangst bij gebreke waarvan het verzoek niet in behandeling wordt
genomen.
79

4. Nadat de beoordelingskosten zijn voldaan, zal het bondsbestuur bestuur amateurvoetbal in overleg
met de aanvrager het kwaliteitsniveau waaraan getoetst wordt aan de hand van de minimale
kwaliteitseisen bepalen.
Artikel 3 – Beoordeling
1. De beoordeling vindt plaats door het bondsbestuur bestuur amateurvoetbal. Het bondsbestuur
bestuur amateurvoetbal laat zich bij de beoordeling bijstaan door deskundigen.
2. De beoordeling wordt afgerond binnen één maand na ontvangst van de in artikel 2 lid 3 van dit
reglement bedoelde betaling. De aanvrager krijgt binnen drie weken nadat de beoordeling is
afgerond, het beoordelingsrapport toegezonden met kennisgeving van het voorlopige oordeel.
3. De aanvrager kan binnen drie weken na de dagtekening van de in het vorige lid genoemde
kennisgeving per aangetekende brief tegen het voorlopig oordeel gemotiveerd bezwaar
aantekenen bij het bondsbestuur bestuur amateurvoetbal indien en voor zover de aanvrager meent
dat:
a. de gegevens waarop het voorlopig oordeel blijkens het beoordelingsrapport is gebaseerd,
onjuist en/of onvolledig zijn; en/of
b. het voorlopig oordeel op basis van de in het beoordelingsrapport opgenomen gegevens,
uitgaande van de vereiste minimale kwaliteitseisen, onjuist is.
4. Indien de aanvrager tegen het voorlopig oordeel van het bondsbestuur bestuur amateurvoetbal
bezwaar heeft aangetekend, voert het bondsbestuur bestuur amateurvoetbal binnen een maand
een herbeoordeling uit.
Artikel 4 – Toekenning en geldigheidsduur van het certificaat
1. Het bondsbestuur bestuur amateurvoetbal beslist omtrent de toekenning van het certificaat:
a. overeenkomstig het voorlopig oordeel, indien tegen het voorlopig oordeel niet binnen de in
artikel 3 lid 3 van dit reglement opgenomen termijn bezwaar is aangetekend. Het bondsbestuur
bestuur amateurvoetbal stelt de aanvrager schriftelijk binnen drie weken van de in de vorige zin
bedoelde termijn van zijn beslissing op de hoogte;
b. nadat de in artikel 3 lid 4 van dit reglement bedoelde herbeoordeling is uitgevoerd, indien tegen
het voorlopig oordeel bezwaar is aangetekend. Het bondsbestuur bestuur amateurvoetbal stelt
de aanvrager schriftelijk binnen drie weken na afronding van deze herbeoordeling van zijn
beslissing op de hoogte.
2. Een certificaat wordt toegekend voor een periode van maximaal 3 verenigingsjaren en gaat in op 1
juli van het verenigingsjaar dat volgt op de dag waarop het toekenningsbesluit is genomen, tenzij
een eerdere ingangsdatum is bepaald.
3. Het certificaat vervalt door tijdsverloop op de laatste dag van een verenigingsjaar.
4. De toekenning van een certificaat en een behaald kwaliteitsniveau behorend bij het certificaat,
worden gepubliceerd via het door het bondsbestuur bestuur amateurvoetbal voor publicaties
aangewezen medium. Het bondsbestuur bestuur amateurvoetbal houdt een register bij van de
toegekende certificaten en de duur waarvoor zij zijn verleend. Het register is openbaar.
Artikel 5 – Rechten en verplichtingen van de certificaathouder
1. Een certificaathouder is gehouden om voor de duur waarvoor het certificaat is toegekend aan de
kwaliteitseisen die horen bij het behaalde kwaliteitsniveau te blijven voldoen.
2. Een certificaathouder is verplicht bij het bondsbestuur bestuur amateurvoetbal onverwijld melding
te maken van een wijziging van feiten en/of omstandigheden die van belang (kunnen) zijn voor de
beoordeling of aan de minimale kwaliteitseisen, behorend bij het bepaalde kwaliteitsniveau, wordt
voldaan. Het bondsbestuur bestuur amateurvoetbal kan nader specificeren ten aanzien van welke
feiten en/of omstandigheden in ieder geval een meldplicht bestaat.
3. Een certificaathouder is bevoegd om in zijn uitingen een van de navolgende aanduidingen te
gebruiken, in overeenstemming met het aan hem toegekende certificaat:
a. ‘KNVB gecertificeerde lokale jeugdopleiding’;
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b. ‘KNVB gecertificeerde regionale jeugdopleiding’;
c. ‘KNVB gecertificeerde nationale voetbalacademie’;
d. ‘KNVB gecertificeerde internationale voetbalacademie’.
Een certificaathouder dient zich er hierbij van te onthouden om het certificaat in de vergelijking met
andere leden van de KNVB te gebruiken.
4. Onverminderd het vorige lid, kunnen bij reglement met inachtneming van de daarin opgenomen
bepalingen, aan een certificaathouder nadere rechten worden toegekend.
Artikel 6 – Controle, toetsing, herziening en intrekking
1. Het bondsbestuur bestuur amateurvoetbal heeft gedurende de periode waarvoor het certificaat is
toegekend het recht om te (doen) controleren of een certificaathouder aan zijn verplichtingen
voortvloeiend uit of verband houdend met de toekenning van het certificaat voldoet. De
certificaathouder dient hierbij alle medewerking te verlenen en daartoe de benodigde informatie te
verschaffen.
2. Naar aanleiding van een melding als bedoeld in artikel 5 lid 2 van dit reglement, of naar aanleiding
van een controle als bedoeld in het vorige lid, kan het bondsbestuur bestuur amateurvoetbal tijdens
de periode waarvoor een certificaat is verleend, toetsen of de certificaathouder nog aan de
minimale kwaliteitseisen behorende bij het behaalde kwaliteitsniveau, voldoet. De certificaathouder
dient hiertoe alle medewerking te verlenen. De kosten van deze toetsing worden gedragen door de
KNVB.
3. Indien de toetsing bedoeld in het vorige lid van dit artikel voor de certificaathouder negatief uitvalt,
kan dit leiden tot een herziening of intrekking van het certificaat.
4. Tegen een beslissing als bedoeld in lid 3 van dit artikel kan de certificaathouder bezwaar
aantekenen. De leden 3, en 4 van artikel 3 en artikel 4 lid 1 van dit reglement zijn hierop van
overeenkomstige toepassing.
5. Indien een certificaathouder in strijd handelt met lid 1 van dit artikel of met het bepaalde in lid 2
en/of lid 3 van artikel 5 van dit reglement, kan het bondsbestuur bestuur amateurvoetbal het
certificaat met onmiddellijke ingang intrekken, onverminderd de mogelijkheid van tuchtrechtelijke
maatregelen overeenkomstig de van toepassing zijnde tuchtreglementen van de KNVB.
Artikel 7 – Verval van het certificaat
1. Onverminderd het bepaalde in artikel 3 onder f van het Reglement Gezamenlijke Jeugdopleiding,
vervalt eEen toegekend certificaat vervalt door:
a. verloop van de periode waarvoor het is toegekend;
b. schriftelijke opzegging daarvan door de certificaathouder;
c. intrekking daarvan overeenkomstig artikel 6 van dit reglement:
d. beëindiging van het lidmaatschap van de certificaathouder overeenkomstig artikel 10 lid 1 onder
a van de Statuten.
2. Met ingang van de dag waarop het certificaat is vervallen, verliest het desbetreffende lid het in
artikel 5 lid 3 van dit reglement bedoelde recht een van de aanduidingen te voeren. Artikel 6 lid 5,
laatste zin, van dit reglement is onverminderd van toepassing.
3. Indien een certificaathouder aansluitend op de periode waarvoor het certificaat is toegekend, voor
verlenging van het certificaat en alle daaraan verbonden rechten in aanmerking wenst te komen,
dient hij hiertoe voor of uiterlijk op 31 januari voorafgaande aan het verval van zijn certificaat, een
nieuw verzoek tot toekenning van het certificaat in te dienen overeenkomstig het bepaalde in artikel
2 van dit reglement. De certificaathouder ontvangt hiertoe bericht van de KNVB.
Artikel 8 – Geheimhouding
De KNVB is verplicht tot geheimhouding van alle gegevens die in het kader van een beoordeling door
de aanvrager zijn verstrekt en/of van de aanvrager zijn verkregen. Deze verplichting geldt niet voor
zover enig wettelijk voorschrift bekendmaking van gegevens verplicht stelt en/of voor zover gegevens
een openbaar karakter hebben.
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Artikel 9 – Slotbepaling
1. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bondsbestuur bestuur amateurvoetbal.
2. Het bondsbestuur bestuur amateurvoetbal kan dispensatie verlenen betreffende de bij of krachtens
dit reglement gestelde voorschriften en/of vereisten.
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Reglement Gezamenlijke Jeugdopleiding
Artikel 1 – Gezamenlijke jeugdopleiding
1. t/m 5.
6. Binnen één jaar na het verlenen van de
goedkeuring als bedoeld in artikel 1 van dit
reglement, dient de opleidingsclub een
aanvraag tot certificering van de door haar in
stand gehouden jeugdopleiding aan te
vragen conform het bepaalde in het
Reglement Kwaliteit- en Performancemodel
Jeugdopleidingen.
7. t/m 9.

(ongewijzigd)
6. Binnen één jaar na het verlenen van de
goedkeuring als bedoeld in artikel 1 van dit
reglement, dient de opleidingsclub een
aanvraag tot certificering van de door haar in
stand gehouden jeugdopleiding aan te
vragen conform het bepaalde in het
Reglement Kwaliteit- en Performancemodel
Jeugdopleidingen.
(hernummeren)

Artikel 2 – Vereisten gezamenlijke jeugdopleiding
1. a. Een gezamenlijke jeugdopleiding dient
1. a. Een gezamenlijke jeugdopleiding dient
ten minste te omvatten:
ten minste drie teams te omvatten in de
i. één team in de leeftijdsklasse Onder
leeftijdsklassen Onder 23, welke deelneemt in
19 of Onder 18;
de eerste of tweede divisie, Onder 21, Onder 18,
ii. één team in de leeftijdsklasse Onder
Onder 17 of Onder 16. Hierbij is het verplicht om
17 of Onder 16;
in ieder geval één team in de leeftijdsklasse
iii. één team in de leeftijdsklasse Onder
Onder 23, welke deelneemt in de eerste of
15, waarvan de spelers op 31
tweede divisie, of Onder 21 te hebben.:
december voorafgaand aan het
i. één team in de leeftijdsklasse Onder 19 of
desbetreffende verenigingsjaar de
Onder 18;
leeftijd van 14 jaar nog niet hebben
ii. één team in de leeftijdsklasse Onder 17 of
bereikt;
Onder 16;
iv. één team in de leeftijdsklasse Onder
iii. één team in de leeftijdsklasse Onder
14, waarvan de spelers op 31
15, waarvan de spelers op 31
december voorafgaand aan het
december voorafgaand aan het
desbetreffende verenigingsjaar de
desbetreffende verenigingsjaar de
leeftijd van 13 jaar nog niet hebben
leeftijd van 14 jaar nog niet hebben
bereikt; en
bereikt;
v. één team in de leeftijdsklasse Onder
iv. één team in de leeftijdsklasse Onder
13 of Onder 12.
14, waarvan de spelers op 31
b. Een gezamenlijke jeugdopleiding kan
december voorafgaand aan het
uitsluitend teams in de leeftijdsklassen
desbetreffende verenigingsjaar de
Onder 11, Onder 10, Onder 9, Onder 8,
leeftijd van 13 jaar nog niet hebben
Onder 7 en Onder 6 omvatten indien en
bereikt; en
voor de duur dat aan de gezamenlijke
v. één team in de leeftijdsklasse Onder
jeugdopleiding op grond van het
13 of Onder 12.
Reglement Kwaliteit- en
b. Een gezamenlijke jeugdopleiding kan
Performancemodel Jeugdopleidingen de
uitsluitend teams in de leeftijdsklassen
status van nationale of internationale
Onder 11, Onder 10, Onder 9, Onder 8,
voetbalacademie is toegekend.
Onder 7 en Onder 6 omvatten indien en
c. Elk team in de leeftijdsklassen Onder 19
voor de duur dat aan de gezamenlijke
en Onder 18 bestaat uit ten hoogste 22
jeugdopleiding op grond van het
spelers. Elk team in de leeftijdsklassen
Reglement Kwaliteit- en
Onder 17, Onder 16, Onder 15, Onder 14,
Performancemodel Jeugdopleidingen de
Onder 13 en Onder 12 bestaat uit ten
status van nationale of internationale
hoogste 18 spelers. Elk team in de
voetbalacademie is toegekend.
leeftijdsklassen Onder 11, Onder 10,
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Onder 9 en Onder 8 bestaat uit ten
hoogste 25 spelers.

2. De opleiding dient vóór 1 mei vóór aanvang
van het tweede seizoen waarin de
opleidingsclub aan de door de KNVB
georganiseerde competities deel zal nemen,
ten minste het certificaat behorend bij het
kwaliteitsniveau van regionale jeugdopleiding
als bedoeld in het Reglement Kwaliteit- en
Performancemodel Jeugdopleidingen te
verkrijgen en dit nadien te behouden.

c. Elk team in de leeftijdsklassen Onder 19
en Onder 18 bestaat uit ten hoogste 22
spelers. Elk team in de leeftijdsklassen
Onder 17, Onder 16, Onder 15, Onder 14,
Onder 13 en Onder 12 bestaat uit ten
hoogste 18 spelers. Elk team in de
leeftijdsklassen Onder 11, Onder 10,
Onder 9 en Onder 8 bestaat uit ten
hoogste 25 spelers.
2. De opleiding dient vóór 1 mei vóór aanvang
van het tweede seizoen waarin de
opleidingsclub aan de door de KNVB
georganiseerde competities deel zal nemen,
ten minste het certificaat behorend bij het
kwaliteitsniveau van regionale jeugdopleiding
als bedoeld in het Reglement Kwaliteit- en
Performancemodel Jeugdopleidingen te
verkrijgen en dit nadien te behouden.

Artikel 3 – Reglementaire afstemming
Voor de werking van dit reglement geldt met
betrekking tot de navolgende
bepalingen het volgende:
a. Voor de toepassing van het Algemeen
Reglement geldt dat:
- artikel 8 lid 1 van dat reglement
toepassing mist, met dien verstande dat
een speler als veldvoetbalspeler slechts
speelgerechtigd kan zijn voor de
opleidingsclub alsmede, voor zover het
betreft wedstrijden in de
seniorencompetities, voor één van de
deelnemende leden; en
- artikel 13 van dat reglement toepassing
mist op de deelnemende leden als
genoemd in artikel 1 van dit reglement die
een gezamenlijke jeugdopleiding in stand
houden.
b. Voor de toepassing van artikel 30 lid 1 van
het Reglement Wedstrijden Amateurvoetbal
geldt dat een opleidingsclub, die aan de
competities wil deelnemen, verplicht is
uniforme wedstrijdkleding voor haar spelende
leden vast te stellen en deze ter goedkeuring
aan het desbetreffende bestuur voor te
leggen, waarbij voor de diverse teams van
deze gezamenlijke jeugdopleiding
verschillende wedstrijdkleding kan worden
vastgesteld die ter goedkeuring aan het
desbetreffende bestuur dient te worden
voorgelegd, waarbij tevens dient te worden

Voor de werking van dit reglement geldt met
betrekking tot de navolgende
bepalingen het volgende:
a. Voor de toepassing van het Algemeen
Reglement geldt dat:
- artikel 8 lid 1 van dat reglement
toepassing mist, met dien verstande dat
een speler als veldvoetbalspeler slechts
speelgerechtigd kan zijn voor de
opleidingsclub alsmede, voor zover het
betreft wedstrijden in de
seniorencompetities, voor één van de
deelnemende leden; en
- artikel 13 van dat reglement toepassing
mist op de deelnemende leden als
genoemd in artikel 1 van dit reglement die
een gezamenlijke jeugdopleiding in stand
houden.
b. Voor de toepassing van artikel 30 lid 1 van
het Reglement Wedstrijden Amateurvoetbal
geldt dat een opleidingsclub, die aan de
competities wil deelnemen, verplicht is
uniforme wedstrijdkleding voor haar spelende
leden vast te stellen en deze ter goedkeuring
aan het desbetreffende bestuur voor te
leggen, waarbij voor de diverse teams van
deze gezamenlijke jeugdopleiding
verschillende wedstrijdkleding kan worden
vastgesteld die ter goedkeuring aan het
desbetreffende bestuur dient te worden
voorgelegd, waarbij tevens dient te worden
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c.

d.

e.

f.

aangegeven in welke wedstrijdkleding ieder
team zal spelen;
Onverminderd het bepaalde in dit reglement,
wordt voor de toepassing van artikel 37 van
het Reglement Amateurvoetbal, het
Reglement Wedstrijden Amateurvoetbal en
het Reglement Tuchtrechtspraak
Amateurvoetbal, onder ‘vereniging’ mede
verstaan: opleidingsclub;
Voor de toepassing van artikel 1 en artikel 2
Pool Reglement Opleidingen worden de
deelnemende leden tezamen met de
opleidingsclub als één
betaaldvoetbalorganisatie aangemerkt met
betrekking tot overschrijvingen van of naar
de opleidingsclub;
Voor de toepassing van het Reglement
Overschrijvingsbepalingen Algemeen,
Opleidingsvergoeding en Solidariteitsbijdrage
worden de deelnemende leden tezamen met
de opleidingsclub als één
betaaldvoetbalorganisatie aangemerkt met
betrekking tot overschrijvingen van of naar
de opleidingsclub;
Voor de toepassing van het Reglement
Kwaliteit- en Performancemodel
Jeugdopleidingen geldt in aanvulling op
artikel 7 lid 1 van dat reglement dat:
- een toegekend certificaat vervalt door het
aangaan van een onderlinge regeling tot
samenwerking en oprichting van een
opleidingsclub als genoemd in artikel 1
van dit reglement; en
- indien een certificaat is toegekend terzake
van een gezamenlijke jeugdopleiding aan
een opleidingsclub, het certificaat vervalt
bij wijziging van de onderlinge regeling tot
samenwerking zonder goedkeuring van
het bondsbestuur alsmede bij ontbinding
daarvan.

c.

d.

e.

f.

aangegeven in welke wedstrijdkleding ieder
team zal spelen;
Onverminderd het bepaalde in dit reglement,
wordt voor de toepassing van artikel 37 van
het Reglement Amateurvoetbal, het
Reglement Wedstrijden Amateurvoetbal en
het Reglement Tuchtrechtspraak
Amateurvoetbal, onder ‘vereniging’ mede
verstaan: opleidingsclub;
Voor de toepassing van artikel 1 en artikel 2
Pool Reglement Opleidingen worden de
deelnemende leden tezamen met de
opleidingsclub als één
betaaldvoetbalorganisatie aangemerkt met
betrekking tot overschrijvingen van of naar
de opleidingsclub;
Voor de toepassing van het Reglement
Overschrijvingsbepalingen Algemeen,
Opleidingsvergoeding en Solidariteitsbijdrage
worden de deelnemende leden tezamen met
de opleidingsclub als één
betaaldvoetbalorganisatie aangemerkt met
betrekking tot overschrijvingen van of naar
de opleidingsclub;
Voor de toepassing van het Reglement
Kwaliteit- en Performancemodel
Jeugdopleidingen geldt in aanvulling op
artikel 7 lid 1 van dat reglement dat:
- een toegekend certificaat vervalt door het
aangaan van een onderlinge regeling tot
samenwerking en oprichting van een
opleidingsclub als genoemd in artikel 1
van dit reglement; en
- indien een certificaat is toegekend terzake
van een gezamenlijke jeugdopleiding aan
een opleidingsclub, het certificaat vervalt
bij wijziging van de onderlinge regeling tot
samenwerking zonder goedkeuring van
het bondsbestuur alsmede bij ontbinding
daarvan.

TOELICHTING
Tijdens de bondsvergadering d.d. 16 december 2019 is het onderwerp optimaliseren voetbalpiramide
en jeugdvoetbal competitiestructuur besproken. De vergadering heeft ingestemd met de voorstellen
zoals vervat in de bij de agenda gevoegde notitie (‘Voor ons voetbal, voor de voetballers’). De
voorgestelde reglementswijzigingen vormen de implementatie hiervan.
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REGLEMENTEN AMATEURVOETBAL
Reglement Amateurvoetbal
Artikel 26 – Toelating tot de sectie amateurvoetbal
1. Tot de sectie amateurvoetbal kunnen worden
1. Tot de sectie amateurvoetbal kunnen worden
toegelaten:
toegelaten:
a. de rechtspersonen en natuurlijke personen,
a. de rechtspersonen en natuurlijke personen,
genoemd in artikel 6 lid 2 onder a en d van de
genoemd in artikel 6 lid 2 onder a en d van de
Statuten;
Statuten;
b. stichtingen, naamloze vennootschappen en
b. stichtingen, naamloze vennootschappen en
besloten vennootschappen, genoemd in artikel 6 besloten vennootschappen, genoemd in artikel 6
lid 2 onder b van de Statuten voor wat betreft
lid 2 onder b van de Statuten voor wat betreft
hun jeugdteams overeenkomstig het bepaalde
hun jeugdteams overeenkomstig het bepaalde
in het Reglement Kwaliteit- en
in het Reglement Kwaliteit- en
Performancemodel Jeugdopleidingen;
Performancemodel Jeugdopleidingen;
c. natuurlijke personen, genoemd in artikel 6 lid
c. natuurlijke personen, genoemd in artikel 6 lid
2 onder e van de Statuten;
2 onder e van de Statuten;
d. verenigingen, stichtingen, naamloze
d. verenigingen, stichtingen, naamloze
vennootschappen en besloten vennootschappen vennootschappen en besloten vennootschappen
genoemd in artikel 6 lid 2 onder a en b van de
genoemd in artikel 6 lid 2 onder a en b van de
Statuten voor wat betreft het elftal uitkomend in
Statuten voor wat betreft het elftal uitkomend in
de eredivisie vrouwen of de beloften vrouwen;
de eredivisie vrouwen of de beloften vrouwen;
e. stichtingen, naamloze vennootschappen en
e. stichtingen, naamloze vennootschappen en
besloten vennootschappen, genoemd in artikel 6 besloten vennootschappen, genoemd in artikel 6
lid 2 onder b van de Statuten voor wat betreft
lid 2 onder b van de Statuten voor wat betreft
hun tweede team.
hun tweede team.
2. t/m 4.
(ongewijzigd)

Reglement Wedstrijden Amateurvoetbal
Artikel 6 – De competitiestructuur
1. De divisies en klassen van de competities
amateurvoetbal kunnen ingedeeld worden in:
a. categorieën A en B;
b. landelijk en regionaal;
c. (gemengd) zaterdag- en zondagvoetbal;
en/of
d. senioren- en jeugdvoetbal.
2. Tot de landelijk ingedeelde competities
behoren:
a. een tweede divisie, daaronder een
zaterdag en een zondag derde divisie en
daaronder twee zaterdag hoofdklassen en
twee zondag hoofdklassen voor het
mannen veldvoetbal;
b. een eredivisie, daaronder een topklasse
en daaronder twee hoofdklassen voor het
vrouwen veldvoetbal;
c. een eredivisie, daaronder twee eerste
divisies en daaronder zes topklassen voor
het mannen zaalvoetbal;
d. een eredivisie voor het vrouwen
zaalvoetbal;

1. (ongewijzigd)

2. Tot de landelijk ingedeelde competities
behoren:
a. een tweede divisie, daaronder een
zaterdag en een zondag derde divisie en
daaronder twee zaterdag hoofdklassen en
twee zondag hoofdklassen voor het
mannen veldvoetbal;
b. een eredivisie, daaronder een topklasse
en daaronder twee hoofdklassen voor het
vrouwen veldvoetbal;
c. een eredivisie, daaronder twee eerste
divisies en daaronder zes topklassen voor
het mannen zaalvoetbal;
d. een eredivisie voor het vrouwen
zaalvoetbal;
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e. de hoogste klasse in de leeftijdsklasse
Onder 17, als bedoeld in artikel 28 van dit
reglement, voor het meisjes zaalvoetbal;
f. een eredivisie, daaronder twee eerste
divisies en daaronder twee tweede
divisies in de leeftijdsklassen Onder 17 en
Onder 19, als bedoeld in artikel 28 van dit
reglement;
g. een eredivisie en daaronder twee eerste
divisies in de leeftijdsklasse Onder 15, als
bedoeld in artikel 28 van dit reglement;
h. twee eerste divisies en daaronder vier
tweede divisies in de leeftijdsklasse
Onder 13, als bedoeld in artikel 28 van dit
reglement;
i. andere door het bestuur amateurvoetbal
aangewezen competities.

3. Jaarlijks vóór aanvang van het seizoen
maakt het bestuur amateurvoetbal via het
door het bestuur amateurvoetbal
aangewezen medium de indeling als bedoeld
in dit artikel bekend.

e. de hoogste klasse in de leeftijdsklasse
Onder 17, als bedoeld in artikel 28 van dit
reglement, voor het meisjes zaalvoetbal;
f. de divisies in de leeftijdsklassen Onder
18, met uitzondering van de divisies 1 t/m
4, t/m Onder 13een eredivisie, daaronder
twee eerste divisies en daaronder twee
tweede divisies in de leeftijdsklassen
Onder 17 en Onder 19, als bedoeld in
artikel 28 van dit reglement;
g. een eredivisie en daaronder twee eerste
divisies in de leeftijdsklasse Onder 15, als
bedoeld in artikel 28 van dit reglement;
h. twee eerste divisies en daaronder vier
tweede divisies in de leeftijdsklasse
Onder 13, als bedoeld in artikel 28 van dit
reglement;
ih. andere door het bestuur amateurvoetbal
aangewezen competities.
3. Jaarlijks vóór aanvang van het seizoen
maakt het bestuur amateurvoetbal via het
door het bestuur amateurvoetbal
aangewezen medium de indeling als bedoeld
in dit artikel bekend.

TOELICHTING
Tijdens de bondsvergadering d.d. 16 december 2019 is het onderwerp optimaliseren voetbalpiramide
en jeugdvoetbal competitiestructuur besproken. De vergadering heeft ingestemd met de voorstellen
zoals vervat in de bij de agenda gevoegde notitie (‘Voor ons voetbal, voor de voetballers’). De
voorgestelde reglementswijzigingen vormen de implementatie hiervan.
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8.7 BOND – Verplichtingen leden (voetbalverenigingen).
Te nemen besluit
Kennisnemen van de aanpassing in het algemeen reglement betreffende de verplichtingen van de
voetbalverenigingen als lid van de KNVB.
Toelichting
Sinds jaar en dag zijn verenigingen reglementair verplicht aan de KNVB het financieel jaarverslag over
het voorgaande boekjaar te presenteren.
Met het oog op de screening en beoordeling van deze financiële jaarverslagen is een tijd lang een
proces gehanteerd waarin door vrijwilligers namens de KNVB-beoordelingswerkzaamheden werden
verricht. Om redenen van onder andere efficiëntie, effectiviteit en verantwoordelijkheid is dat proces
beëindigd. Het gedeeltelijk in de plaats gekomen – meer – gedigitaliseerde proces, leverde uiteindelijk
ook onvoldoende toegevoegde waarde.
Vanuit verenigingsperspectief beschouwd wordt de verplichting ervaren als administratieve last en
nodeloos controlerend. Er wordt ook geen meerwaarde van ervaren. Mede hierdoor is er jaarlijks veel
ergernis en zijn er veel verenigingen die niet tijdig aan de reglementaire verplichting (kunnen) voldoen.
De KNVB is vervolgens gehouden (administratieve) verzuimkosten in rekening te brengen en – ultimo
– zaken eventueel aan te dragen bij de aanklager voor tuchtrechtelijke procedure. Dat vinden wij een
onwenselijke repeterende procedure.
Daarenboven moet ook vanuit KNVB-perspectief geconcludeerd worden dat inhoudelijke toegevoegde
waarde van de verplichting zoals die thans verwoord staat, onvoldoende is. De verkregen informatie
leent zich niet of onvoldoende voor conclusies op geaggregeerd niveau. De cijfers zijn dan ook niet
goed bruikbaar om bijvoorbeeld de Rijks- of gemeentelijke overheid de financiële stand van zaken van
verenigingen in het amateurvoetbal te presenteren.
Los van het voorgaande geldt dat het in voorkomende gevallen wenselijk en zelfs noodzakelijk kan
zijn te kunnen terugvallen op een reglementaire verplichting voor verenigingen het financieel
jaarverslag te verstrekken.
Door het reglementsartikel aan te passen, zoals nu voorgesteld, blijft de KNVB de mogelijkheid
behouden het financieel jaarverslag van verenigingen op te vragen, maar wordt tegemoetgekomen
aan de wens van verenigingen om een nodeloze administratieve last te schrappen.
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Algemeen Reglement
Artikel 2 – Verplichtingen van de leden

1. sub a. t/m k.
1. sub l.
een regelmatige boekhouding te voeren,
zodanig dat
- de inkomsten en uitgaven regelmatig
worden geadministreerd;
- jaarlijks aan de KNVB een financieel
verslag wordt gepresenteerd,
bestaande uit een exploitatierekening,
een staat van bezittingen en schulden
en een begroting, waar nodig voorzien
van toelichting;
- alle haar toebehorende gelden
verantwoord worden in de
boekhouding en het financieel verslag,
volgens de regels daarvoor
vastgesteld door het bestuur
amateurvoetbal casu quo het bestuur
betaald voetbal;

1. sub m. t/m x.
2. t/m 6.

(ongewijzigd)
1. sub l.
een regelmatige boekhouding te voeren,
zodanig dat
- de inkomsten en uitgaven regelmatig
worden geadministreerd;
- jaarlijks aan de KNVB een financieel
jaarverslag aan de KNVB kan worden
wordt gepresenteerd indien hierom
wordt verzocht, bestaande uit een
exploitatierekening, een staat van
bezittingen en schulden en een
begroting, waar nodig voorzien van
een toelichting;
- alle haar toebehorende gelden
verantwoord worden in de
boekhouding en het financieel
jaarverslag, volgens de regels die
daarvoor vastgesteld zijn door het
bestuur amateurvoetbal casu quo het
bestuur betaald voetbal;
(ongewijzigd)
(ongewijzigd)
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8.8 BOND – Solidariteitsbijdrage
Te nemen besluit
Kennisnemen van de aanpassing met betrekking tot de solidariteitsbijdrage in het Reglement
Overschrijvingsbepalingen Algemeen, Opleidingsvergoeding en Solidariteitsbijdrage.
Toelichting
Per 1 juli 2020 wijzigen de FIFA-regels met betrekking tot de (internationale) solidariteitsbijdrage, deze
regels zijn opgenomen in de Regulations on the Status and Transfer of Players. De toepasselijkheid
van de FIFA-regelgeving inzake de solidariteitsbijdrage wordt per 1 juli 2020 uitgebreid naar nationale
overschrijvingen van spelers die een bepaald deel van hun opleiding in het buitenland hebben
genoten. In een voorkomend geval geldt de FIFA-regelgeving voor de buitenlandse club(s) en de
KNVB-regelgeving voor de Nederlandse club(s). De voorgestelde wijzigingen zijn hiervan een gevolg.
Voor een dergelijke overschrijving is de datum van registratie van de speler bij de nieuwe club
doorslaggevend of sprake zal zijn van toepasselijkheid van de nieuwe FIFA-regelgeving. Indien de
speler voor 1 juli 2020 bij de nieuwe Nederlandse club wordt geregistreerd, dan is de nieuwe FIFAregelgeving niet van toepassing (ook niet ten aanzien van eventuele voorwaardelijke betalingen op of
na 1 juli 2020). Ten aanzien van spelers die op of na 1 juli 2020 bij de nieuwe club worden
geregistreerd is de nieuwe FIFA-regelgeving wel van toepassing.
De huidige systematiek in de KNVB-regelgeving met betrekking tot de berekening van
solidariteitsbijdrage wijkt af van de systematiek in de FIFA-regelgeving. Op grond van de huidige
KNVB-regelgeving is solidariteitsbijdrage verschuldigd over het verenigingsjaar waarin een speler 9 tot
en met 22 jaar is geworden. Op basis van de FIFA-regelgeving is solidariteitsbijdrage verschuldigd
over het verenigingsjaar waarin een speler 12 tot en met 23 jaar is geworden. Deze afwijkende
systematiek kan ertoe leiden dat er in een voorkomend geval meer dan 5% solidariteitsbijdrage moet
worden afdragen. Voorgesteld wordt om de systematiek in de KNVB-regelgeving volledig in
overeenstemming te brengen met de systematiek in de FIFA-regelgeving. Ook deze aanpassing is in
het onderhavige voorstel verwerkt.
Volledigheidshalve, bij een overschrijving van een speler tussen Nederlandse clubs kan in de
toekomst dus sprake zijn van toepassing van zowel de KNVB-regelgeving inzake (nationale)
solidariteitsbijdrage als de FIFA-regelgeving inzake (internationale) solidariteitsbijdrage.
De voorgestelde wijzigingen dienen, gelet op de ingangsdatum van de wijziging van de FIFAregelgeving, vanaf 1 juli 2020 van kracht te zijn.
Voorbeeld (per 1 juli 2020)
Een contractspeler (30 jaar) wordt gedurende de looptijd van zijn spelerscontract met club A
overgeschreven naar een andere club (club B). De speler is tot en met het verenigingsjaar waarin hij
de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt bij de Italiaanse club Y geregistreerd geweest. Vanaf het
verenigingsjaar waarin de speler de leeftijd van 17 jaar heeft bereikt tot en met het verenigingsjaar
waarin de speler de leeftijd van 24 jaar heeft bereikt is de speler als speelgerechtigd lid geregistreerd
geweest bij de Nederlandse club C.
De (nieuwe) Nederlandse club B is op grond van de FIFA-regelgeving verplicht om
solidariteitsbijdrage af te dragen aan de Italiaanse club Y.
Tevens is de (nieuwe) Nederlandse club B op grond van de KNVB-regelgeving verplicht om
solidariteitsbijdrage af te dragen aan de Nederlandse club C.
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Reglement Overschrijvingsbepalingen Algemeen, Opleidingsvergoeding en
Solidariteitsbijdrage
Artikel 4 – Solidariteitsbijdrage
1. Indien een contractspeler gedurende de
looptijd van een spelerscontract wordt
overgeschreven naar een andere club, zal
door laatstgenoemde club als
solidariteitsbijdrage 5% van de vergoeding
die wordt betaald aan de club, waarvan de
speler wordt overgeschreven, worden
verdeeld onder de clubs, waarbij de speler
tussen zijn negende en drieëntwintigste jaar
als speelgerechtigd lid geregistreerd is
geweest, een en ander overeenkomstig de
bepalingen van dit reglement.

2. De vergoeding die de club ontvangt ten
gevolge van de voortijdige beëindiging van
het spelerscontract met de over te schrijven
speler dan wel ten gevolge van het uitlenen
van de speler, is bepalend voor de hoogte
van de in lid 1 van dit artikel bedoelde
solidariteitsbijdrage.

1. Indien een contractspeler gedurende de
looptijd van een spelerscontract wordt
overgeschreven naar een andere club, zal
door laatstgenoemde club als
solidariteitsbijdrage 5% van de vergoeding
die wordt betaald aan de club, waarvan de
speler wordt overgeschrevenwaarmee de
speler een spelerscontract had, worden
verdeeld onder de Nederlandse clubs en/of
buitenlandse clubs, waarbij de speler tussen
zijn negende en drieëntwintigste jaar als
speelgerechtigd lid geregistreerd is geweest
gedurende het verenigingsjaar waarin hij
twaalf jaar is geworden tot en met het
verenigingsjaar waarin hij drieëntwintig jaar is
geworden, een en ander overeenkomstig de
bepalingen van dit reglement.
2. (ongewijzigd)

Artikel 14 – Berekening solidariteitsbijdrage
1. Indien een contractspeler gedurende de
looptijd van zijn spelerscontract wordt
overgeschreven naar een andere club, wordt
de 5% als solidariteitsbijdrage als genoemd
in artikel 4 van dit reglement, conform
onderstaande verdeling verdeeld onder de
clubs waarbij de speler als spelend lid
geregistreerd is geweest:
a. verenigingsjaren waarin de speler 9 tot en
met 11 jaar is geworden: 5%;
b. verenigingsjaar waarin de speler 12 jaar
is geworden: 5%;
c. verenigingsjaar waarin de speler 13 jaar
is geworden: 5%;
d. verenigingsjaar waarin de speler 14 jaar
is geworden: 10%;
e. verenigingsjaar waarin de speler 15 jaar
is geworden: 10%;
f. verenigingsjaar waarin de speler 16 jaar
is geworden: 10%;

1. Indien een contractspeler gedurende de
looptijd van zijn spelerscontract wordt
overgeschreven naar een andere club, wordt
de 5% als solidariteitsbijdrage als genoemd
in artikel 4 lid 1 van dit reglement, conform
onderstaande verdeling verdeeld onder de
clubs waarbij de speler als spelend lid
geregistreerd is geweest:
a. verenigingsjarenjaar waarin de speler 9
tot en met 11 12 jaar is geworden: 5%;
b. verenigingsjaar waarin de speler 1213
jaar is geworden: 5%;
c. verenigingsjaar waarin de speler 1314
jaar is geworden: 5%;
d. verenigingsjaar waarin de speler 1415
jaar is geworden: 105%;
e. verenigingsjaar waarin de speler 1516
jaar is geworden: 10%;
f. verenigingsjaar waarin de speler 16
17jaar is geworden: 10%;
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g. verenigingsjaar waarin de speler 17 jaar
is geworden: 10%;
h. verenigingsjaar waarin de speler 18 jaar
is geworden: 10%;
i. verenigingsjaar waarin de speler 19 jaar
is geworden: 10%;
j. verenigingsjaar waarin de speler 20 jaar
is geworden: 10%;
k. verenigingsjaar waarin de speler 21 jaar
is geworden: 10%;
l. verenigingsjaar waarin de speler 22 jaar
is geworden: 5%.
De verdeling vindt plaats naar rato van het
aantal dagen dat een speler als spelend lid
bij de rechthebbende club geregistreerd is
geweest.
2. a. Indien een contractspeler:
- de leeftijd van 23 jaar nog niet heeft
bereikt en/of
- een gedeelte van zijn opleiding bij een
buitenlandse club en/of een club die
niet langer lid is van de KNVB als
genoemd in artikel 6 lid 1 van de
Statuten heeft genoten,
wordt de solidariteitsbijdrage als genoemd
in artikel 4 van dit reglement, in afwijking
van artikel 14 lid 1 van dit reglement,
verminderd met een half procent per jaar
voor elk jaar dat de speler:
1. jonger is dan 23 jaar en/of
2. een opleiding bij een buitenlandse club
en/of een club die niet langer lid is van
de KNVB heeft genoten.
b. Voor de jaren dat de speler 9 tot en met
11, 12, 13 en 22 jaar is, wordt de
solidariteitsbijdrage verminderd met een
kwart procent.
c. Indien sprake is van de situatie genoemd
in dit lid onder a tweede
gedachtestreepje, vindt, indien van
toepassing, de verdeling per
verenigingsjaar plaats naar rato van het
aantal dagen dat de speler als spelend lid
bij de buitenlandse club en/of de club die
niet langer lid is van de KNVB
geregistreerd is geweest ten opzichte van
het aantal dagen dat hij in Nederland als
spelend lid geregistreerd is geweest.

g. verenigingsjaar waarin de speler 1718
jaar is geworden: 10%;
h. verenigingsjaar waarin de speler 1819
jaar is geworden: 10%;
i. verenigingsjaar waarin de speler 1920
jaar is geworden: 10%;
j. verenigingsjaar waarin de speler 2021
jaar is geworden: 10%;
k. verenigingsjaar waarin de speler 2122
jaar is geworden: 10%;
l. verenigingsjaar waarin de speler 2223
jaar is geworden: 510%.
De verdeling vindt plaats naar rato van het
aantal dagen dat een speler als spelend lid
bij de rechthebbende club geregistreerd is
geweest.
2. a. Indien een contractspeler:
- wordt overgeschreven voor het einde
van het verenigingsjaar waarin de
speler de leeftijd van 23 jaar nog niet
heeft bereikt; en/of
- een gedeelte van zijn opleiding bij een
buitenlandse club en/of een club die
niet langer lid is van de KNVB als
genoemd in artikel 6 lid 1 van de
Statuten heeft genoten,
wordt de solidariteitsbijdrage als genoemd
in artikel 4 lid 1 van dit reglement, in
afwijking van artikel 14 lid 1 van dit
reglement, verminderd met een half
procent per jaar voor elk jaar dat de
speler:
1. is overgeschreven voor het einde van
het verenigingsjaar waarin de speler
de leeftijd vanjonger is dan 23 jaar
heeft bereikt; en/of
2. een opleiding bij een buitenlandse club
en/of een club die niet langer lid is van
de KNVB heeft genoten.
b. Voor de jaren dat de speler 9 tot en met
1112, 1213, 1314 en 2215 jaar is, wordt
de solidariteitsbijdrage verminderd met
een kwart procent.
c. Indien sprake is van de situatie genoemd
in dit lid onder a tweede
gedachtestreepje, vindt, indien van
toepassing, de verdeling per
verenigingsjaar plaats naar rato van het
aantal dagen dat de speler als spelend lid
bij de buitenlandse club en/of de club die
niet langer lid is van de KNVB
geregistreerd is geweest ten opzichte van
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3. De club waarvan de speler wordt
overgeschreven, is verplicht binnen veertien
dagen na overschrijving van de speler
schriftelijk aan de KNVB te melden tot welke
vergoeding zij gerechtigd is ten gevolge van
de voortijdige beëindiging van het
spelerscontract met de over te schrijven
speler dan wel ten gevolge van het uitlenen
van de speler.

het aantal dagen dat hij in Nederland als
spelend lid geregistreerd is geweest.
3. (ongewijzigd)
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8.9 BOND – Overschrijvingsprocedure
Te nemen besluit
Kennisnemen van de voorgestelde aanpassing in artikel 3 lid 5 van het Reglement
Overschrijvingsbepalingen inzake de overschrijvingsprocedure voor spelers in de leeftijdscategorie
O13.
Toelichting
Artikel 3 lid 5 regelt voor welke spelers die (gaan) uitkomen in de A-categorie geen formele
overschrijving nodig is. Dat bij jonge kinderen geen formele overschrijving nodig is past bij de visie
jonge kinderen zo min mogelijk in de weg te leggen om met plezier te voetballen en zich te
ontwikkelen.
De grens voor overschrijvingen die we willen aanhouden is gekoppeld aan de overgang van spelvorm
naar 11 tegen 11.
Gelet op het bovenstaande moet een correctie worden doorgevoerd in artikel 3 lid 5. Daarin is
abusievelijk nu nog O13 vermeld als categorie waarvoor geen overschrijving nodig is. Gegeven het
feit dat bij O13 11 tegen 11 wordt gespeeld, geldt dat voor deze leeftijd wel sprake is van formele
overschrijving.
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Artikel 3 – Wanneer overschrijving nodig/bevoegde instanties
1. t/m 4.
(ongewijzigd)
5. Geen overschrijving is nodig:
5. Geen overschrijving is nodig:
a. indien een speler gedurende de laatste
a. indien een speler gedurende de laatste
drie jaren niet heeft deelgenomen aan
drie jaren niet heeft deelgenomen aan
wedstrijden als genoemd in artikel 14 lid 1
wedstrijden als genoemd in artikel 14 lid 1
van het Reglement Wedstrijden
van het Reglement Wedstrijden
Amateurvoetbal;
Amateurvoetbal;
b. voor spelers die naar leeftijd kunnen
b. voor spelers die naar leeftijd kunnen
worden ingedeeld in de leeftijdsklasse
worden ingedeeld in de leeftijdsklasse
Onder 13, Onder 12, Onder 11, Onder 10,
Onder 13, Onder 12, Onder 11, Onder 10,
Onder 9, Onder 8, Onder 7 en Onder 6
Onder 9, Onder 8, Onder 7 en Onder 6
overeenkomstig het bepaalde in artikel 28
overeenkomstig het bepaalde in artikel 28
van het Reglement Wedstrijden
van het Reglement Wedstrijden
Amateurvoetbal, tenzij de speler bij zijn
Amateurvoetbal, tenzij de speler bij zijn
nieuwe club zal gaan deelnemen aan
nieuwe club zal gaan deelnemen aan
competitiewedstrijden in categorie A.
competitiewedstrijden in categorie A.

TOELICHTING
De ratio achter artikel 3 lid 5 onder b. van het Reglement Overschrijvingsbepalingen Amateurvoetbal
is dat het gaat om jonge spelers en speelsters die nog geen 11 tegen 11 spelen. Dit gaat echter niet
op voor O13. Om die reden wordt de onderhavige reglementswijziging voorgesteld.
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8.10 AV – Uitsluiting
Te nemen besluit
Instemmen met de wijziging van artikel 32 – uitsluiting in het reglement tuchtrechtspraak
amateurvoetbal.
Toelichting
De tuchtorganen zien in het kader van het lik-op-stukbeleid graag dat een uitsluiting n.a.v. een directe
rode kaart voor alle bindende wedstrijden kan gelden (competitie en beker). Met het oog daarop wordt
de reglementswijziging voorgesteld die de mogelijkheid biedt aan de tuchtrechtelijke organen de
reikwijdte van uitsluitingen te verbreden. Het bestuur kan zich vinden in de aanpassing en de
achterliggende gedachte.
Het onderwerp van uitsluiting is in de najaarsvergadering van 2016 van de ledenraad uitgebreid aan
de orde geweest. Toen was dat in het bredere verband van de aanpassingen van het tuchtreglement.
Op het punt van uitsluitingen zijn toentertijd in de voorstellen op initiatief vanuit de ledenraad
veranderingen aangebracht. De wijziging zoals nu wordt voorgesteld wijzigt een deel van de toen
aangenomen verandering. Met het oog daarop heeft in het voortraject afstemming plaatsgevonden
met Henk Hoiting (initiatiefnemer vanuit de ledenraad destijds).
Zie voor verdere inhoudelijke toelichting de tekst onder de voorgestelde reglementstekst hierna.
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Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal
Artikel 32 – Uitsluiting
1. t/m 3.
4. Uitsluitingen die worden opgelegd naar
aanleiding van overtredingen begaan in
competitiewedstrijden en/of daarmee
samenhangende wedstrijden zijn niet van
toepassing op bekerwedstrijden en
omgekeerd, tenzij het tuchtrechtelijk orgaan
gelet op de ernst van de overtreding anders
beslist.

5.

6.

(ongewijzigd)
4. Uitsluitingen die worden opgelegd naar
aanleiding van overtredingen begaan in
competitiewedstrijden en/of daarmee
samenhangende wedstrijden zijn niet van
toepassing op bekerwedstrijden en
omgekeerd, tenzij het tuchtrechtelijk orgaan
gelet op de ernst van de overtreding anders
beslist gelden voor de in het
schikkingsvoorstel of in de uitspraak
genoemde categorie wedstrijden.
5. Uitsluitingen die worden opgelegd naar
aanleiding van overtredingen begaan in
vriendschappelijke wedstrijden of
recreatievoetbal zijn alleen van toepassing
op competitiewedstrijden en/of daarmee
samenhangende wedstrijden, tenzij het
tuchtrechtelijk orgaan gelet op de ernst van
de overtreding anders beslist.
(hernummeren)

Toelichting
De tuchtorganen en arbeidsorganisatie zien in het kader van het lik-op-stukbeleid graag dat een
uitsluiting n.a.v. een directe rode kaart standaard voor alle bindende wedstrijden geldt. Nu worden
spelers voor ernstig gemeen spel bestraft en toch kunnen ze enkele dagen later in de andere
competitie deelnemen. Op basis van de ‘tenzij-regel’ kunnen de tuchtorganen de reikwijdte nu wel zelf
verbreden, maar die toevoeging is niet als standaard bedoeld. Voor een uitsluiting n.a.v. gele kaarten
blijft op basis van de registratieregeling (artikel 88 RTAV) wel een onderscheid tussen uitsluiting voor
competitiewedstrijden en uitsluiting voor bekerwedstrijden bestaan. Wanneer dit onderscheid in de
reikwijdte van uitsluitingen wordt doorgevoerd vindt ook uniformering met betaald voetbal plaats. Voor
de tekst in het voorstel is aansluiting met dezelfde bepaling in het Reglement Tuchtrechtspraak
Betaald Voetbal gezocht.

Reglement Wedstrijden Amateurvoetbal
Artikel 26 – Voorwaarden voor het deelnemen aan wedstrijden
1. t/m 2.
1. t/m 2. (ongewijzigd)
3. a. Een speler of wisselspeler die voor, tijdens
3. a. Een speler of wisselspeler die voor, tijdens
of na:
of na:
1. een competitiewedstrijd of daarmee
1. een competitiewedstrijd of daarmee
samenhangende wedstrijd door de
samenhangende bindende wedstrijd door de
scheidsrechter disciplinair is bestraft met directe scheidsrechter disciplinair is bestraft met een
veldverwijdering, is voor geen enkel team
directe veldverwijdering, is voor geen enkel
speelgerechtigd om deel te nemen aan
team speelgerechtigd om deel te nemen aan
competitiewedstrijden en/of daarmee
competitiewedstrijden en/of daarmee
samenhangende wedstrijden tot en met de dag
samenhangende bindende wedstrijden tot en
waarop zijn team de eerstvolgende
met de dag waarop zijn team de eerstvolgende
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competitiewedstrijd of daarmee samenhangende
wedstrijd heeft gespeeld, tenzij de aanklager
amateurvoetbal de tuchtzaak tegen hem
seponeert of de tuchtcommissie of commissie
van beroep hem vrijspreekt;
2. een bekerwedstrijd door de scheidsrechter
disciplinair is bestraft met directe
veldverwijdering, is voor geen enkel team
speelgerechtigd om deel te nemen aan
bekerwedstrijden tot en met de dag waarop zijn
team de eerstvolgende bekerwedstrijd heeft
gespeeld, tenzij de aanklager amateurvoetbal
de tuchtzaak tegen hem seponeert of de
tuchtcommissie of commissie van beroep hem
vrijspreekt.
b. Van het niet-speelgerechtigd zijn als gevolg
van de directe veldverwijdering als bedoeld in lid
3, sub a van dit artikel krijgen de speler en zijn
vereniging geen nadere mededeling.
c. Van de schikking door de aanklager
amateurvoetbal of van de door de
tuchtcommissie opgelegde uitsluiting ter zake
van de overtreding die heeft geleid tot de directe
veldverwijdering wordt overeenkomstig artikel
100, lid 2 van het Reglement Tuchtrechtspraak
Amateurvoetbal één wedstrijd, dan wel één
week niet tenuitvoergelegd als het bepaalde in
lid 3, sub a van dit artikel is toegepast.

competitiewedstrijd of daarmee samenhangende
bindende wedstrijd heeft gespeeld, tenzij de
aanklager amateurvoetbal de tuchtzaak tegen
hem seponeert of de tuchtcommissie of
commissie van beroep hem vrijspreekt;
2. een bekerwedstrijd door de scheidsrechter
disciplinair is bestraft met directe
veldverwijdering, is voor geen enkel team
speelgerechtigd om deel te nemen aan
bekerwedstrijden tot en met de dag waarop zijn
team de eerstvolgende bekerwedstrijd heeft
gespeeld, tenzij de aanklager amateurvoetbal
de tuchtzaak tegen hem seponeert of de
tuchtcommissie of commissie van beroep hem
vrijspreekt.
b. Van het niet-speelgerechtigd zijn als gevolg
van de directe veldverwijdering als bedoeld in lid
3, sub a van dit artikel krijgen de speler en zijn
vereniging geen nadere mededeling.
c. Van de schikking door de aanklager
amateurvoetbal of van de door de
tuchtcommissie opgelegde uitsluiting ter zake
van de overtreding die heeft geleid tot de directe
veldverwijdering wordt overeenkomstig artikel
100, lid 2 van het Reglement Tuchtrechtspraak
Amateurvoetbal één wedstrijd, dan wel één
week niet tenuitvoergelegd als het bepaalde in
lid 3, sub a van dit artikel is toegepast.

TOELICHTING
Voorstel voor aanpassing van bovengenoemd artikel, als gevolg van het voorstel om artikel 32
Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal te wijzigen.
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8.11 AV – Opleidingsvergoeding vrouwenvoetbal
Te nemen besluit
1. Het bekrachtigen van het uitvoeringsbesluit betreft de opleidingsvergoeding vrouwenvoetbal.
2. Instemmen met de implementatie van het uitvoeringsbesluit in het Reglement Wedstrijden
Vrouwen.
Toelichting
Op 6 maart 2020 heeft het bestuur amateurvoetbal een uitvoeringsbesluit genomen inzake de
opleidingsvergoeding in het vrouwenvoetbal. Daarbij stelt het bestuur vast dat er binnen het
vrouwenvoetbal geen opleidingsvergoedingen verschuldigd zijn. Voor zover er sprake is van voor de
datum van onderhavig besluit reeds gesloten (maar nog niet geregistreerde) spelerscontracten, geldt
dat ten aan zien van die contracten er ook geen recht op een opleidingsvergoeding bestaat/ontstaat.
Het uitvoeringsbesluit is gedeeld via SharePoint met de ledenraad amateurvoetbal en is gepubliceerd
op KNVB.NL. Voor het uitvoeringsbesluit zie:
https://www.knvb.nl/downloads/bestand/21881/2019---2020-bestuursbesluit---uitvoeringsbesluitinzake-opleidingsvergoeding-vrouwenvoetbal
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9. (HER)BENOEMINGEN
9.1 (Her)benoemingen Tuchtorganen KNVB
Te nemen besluit
(Her)benoemen van onderstaande personen conform gestelde rooster.
Toelichting
In onderstaande tabel staan alle (her)benoemingen van de tuchtorganen amateurvoetbal.
Er is sprake van vijf eerste benoemingen:
• B.P.L. de Vries en C. Pol als aanklagers in West
• B. Peters, E.W. Jeurning en A.H.T. de Haas als leden van de tuchtcommissie Noord/Oost.
De overige personen worden voorgedragen voor herbenoeming.
Steunpunt
West

Naam
Beek, J. van
Luijt, L.
Groen, M.
Kuil, T.C.
Haneveld, B.
Vries B.P.L. de
Nij Bijvank, C.
Woei-A-Tsoi, D. (hoofdaanklager)

Tuchtorgaan
Aanklagers
Aanklagers
Aanklagers
Aanklagers
Aanklagers
Aanklagers
Aanklagers
Aanklagers
Aanklagers

Tot en met
30-6-2021
30-6-2021
30-6-2023
30-6-2023
30-6-2023
30-6-2023
30-6-2023
30-6-2022
30-6-2023

Wevers, L.

Tuchtcommissie

30-6-2023

Ridderbeks, M.L.P.
Oversier, K.T.M.

Aanklagers
Aanklagers

30-6-2023
30-6-2023

Dijsseldonk, S.M.E. van
Klösters, M.M.A.

Tuchtcommissie
Tuchtcommissie

30-6-2021
30-6-2021

Hendriks, A.J.T.M.

Commissie van beroep

30-6-2023

Jacobs, R.

Aanklagers

30-6-2023

Peters, B.
Haas, A.H.T.
Jeurning, E.W.

Tuchtcommissie
Tuchtcommissie
Tuchtcommissie

30-6-2023
30-6-2023
30-6-2023

Pol, C.

Zuid

Noord/Oost

100

9.2 Benoeming lid licentiecommissie amateurvoetbal
Te nemen besluit
Instemmen met benoeming van mevrouw mr. K.E.M. Roskam als lid van de licentiecommissie
amateurvoetbal tot en met 30 juni 2023.
Toelichting
Volgens het rooster van aftreden zijn mr. F. Aartsen en A. Schepers aftredend. Beiden hebben
aangegeven af te zien van herbenoeming.
Met de benoeming van mevrouw Kirsten Roskam wordt voldaan aan het gestelde in artikel 10 leden 1
en 2 van het Licentiereglement Amateurvoetbal.
Kirsten is volgde haar studie aan de universiteit van Maastricht en is thans werkzaam als advocaat bij
SPRAAQ advocaten waarvan zij mede eigenaar is. Zij heeft als specialisatie arbeidsrecht, sociaal
zekerheidsrecht en onderwijsrecht.

9.3 Herbenoeming leden beroepscommissie licentiezaken
Te nemen besluit
Instemmen met herbenoeming van N. Kothai als lid en T. van der Lans als voorzitter van de
beroepscommissie licentiezaken amateurvoetbal tot en met 30 juni 2023.
Toelichting
Beiden zijn ingevolge het rooster aftredend en herkiesbaar.
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10. RONDVRAAG

102

11. SLUITING
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SEIZOENSPLAN
SEI ZOEN 2020/’2 1

INLEIDING

 I N LE I D I N G

Het voelt vreemd aan om jullie dit seizoensplan te presenteren. Ons land gaat
sinds maart gebukt onder de gevolgen van het coronavirus en ook ons voetbal
is hierdoor geraakt; de competities hebben lange tijd stilgelegen en zijn uiteindelijk niet uitgespeeld. Er is geen kampioen in de Eredivisie mannen én vrouwen
aangewezen, geen enkele club promoveert of degradeert. Een onwerkelijke
situatie, alles staat op zijn kop.
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Ook komend voetbalseizoen zullen de gevolgen van het virus nog goed merkbaar zijn. Er is nog veel onzeker. Wanneer is het weer veilig om te voetballen?
Hoe hanteren we de juiste 1,5 meter aanpak binnen verenigingen? Wanneer
mag publiek weer genieten van het voetbal? Niets lijkt nog zeker op dit
moment. Maar dat betekent niet dat we stilzitten. We moeten vooruitkijken,
starten met de voorbereidingen op aankomend seizoen. We hanteren daarbij
een aantal uitgangspunten:
1 In september kunnen we vertegenwoordigend voetbal spelen.
2	We kunnen de voetbalcompetities starten vanaf oktober
(rekening houdende met dat we vanaf september kunnen starten
met voetballen).
3	Het is vanaf januari 2021 weer mogelijk om met publiek in
stadions te spelen.
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Wanneer blijkt dat deze uitgangspunten vanwege (landelijke) veiligheidsmaatregelen niet te realiseren zijn, herzien wij onze plannen (en begroting).
Het seizoen 2020/’21 is het derde jaar uit het Strategisch Plan 2018-2022, dat
de volgende vijf pijlers omvat:
- Aantrekkelijk voetbalaanbod
- Opleiding & ontwikkeling
- Oranje om trots op te zijn
- Vernieuwing & innovatie
- Service op topniveau
Daarnaast werken we mee aan maatschappelijke thema’s die het voetbal
raken en waar wij als KNVB het verschil willen en kúnnen maken. Deze staan
beschreven in ons Maatschappelijk Manifest.
Ondanks dat de huidige crisis grote maatschappelijke en economische gevolgen heeft, gaan wij met vertrouwen richting het nieuwe voetbalseizoen. Een
seizoen waarin we het voetbal hopelijk weer volledig kunnen starten en door
middel van de gestelde plannen het voetbal nog beter, innovatiever en leuker
gaan maken.
Sportieve groet,
De directie

A A NTR E K K E LI J K VO E TBA L- E N CO M PE TITI E A A N B O D

AANTREKKELIJK VOETBALEN COMPETITIE AANBOD
Aantrekkelijk voetbalaanbod
In het Strategisch plan bestaan binnen deze pijler drie hoofddoelen:
- Aanbod voor iedereen
- Aansprekende competities in de top
- Voetbal startups
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Passend aanbod
We werken hard aan een passend aanbod voor iedere voetballer. Komend
seizoen besteden we extra aandacht aan de 7x7 competitie voor volwassenen.
We breiden de competities uit met extra teams en creëren zo meer wedstrijden.
Daarbij willen we ook een andere speelvorm gaan toetsen, waarbij we méér
wedstrijden én met name méér diversiteit aan deelnemende teams in een poule
bieden. We zetten een aantal pilots uit in verschillende regio’s om deze ideeën
te toetsen en te optimaliseren, voor we overgaan naar een landelijke uitrol.
Voor pupillen (Jo7 t/m Jo12) staat komend seizoen het vier fasen-model
centraal. We willen dat iedere voetballer zoveel mogelijk spelplezier beleeft
en zich daardoor optimaal ontwikkelt in een voor hem/haar prettige en veilige
omgeving. Samen met de verenigingen streven we daarom naar het organiseren van zoveel mogelijk gelijkwaardige competities en wedstrijden. In het vier
fasen-model bestaat het seizoen in vier fasen, twee in het najaar en twee in het
voorjaar. Het voordeel van dit model is dat het vaker mogelijk is om teams te
herindelen, bijvoorbeeld als er te veel krachtsverschil is tussen teams en er veel
wedstrijden zijn met grote uitslagen. Het herindelen van teams maakt competities gelijkwaardiger en leidt tot meer voetbalplezier, wat er uiteindelijk voor
zorgt dat kinderen langer voetballen.
Eredivisie Vrouwen
In de Eredivisie Vrouwen zetten we ons in voor de verdere professionalisering en ontwikkeling van de competitie. Door het evalueren van de competitie
en een internationale benchmark, brengen we ontwikkelkansen in kaart. We
rollen daarnaast een marketingplan uit om de zichtbaarheid van de competitie
te vergroten.

A A NTR E K K E LI J K VO E TBA L- E N CO M PE TITI E A A N B O D

Herstructurering jeugdcompetities
Seizoen 2020/’21 staat ook in het teken van een nieuwe competitie-indeling
bij de Onder 18, - 21 en - 23 competities. Naast deze nieuwe gevormde
competities is ook de structuur en opzet van de overige topjeugdcompetities
aangepast. De divisies zullen in kleinere poules van acht teams worden ingedeeld. Gedurende het seizoen monitoren we de voortgang en bekijken we of de
nieuwe opzet interessant kan zijn voor de overige (jeugd)competities.
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Voetlab
Met Voetlab bouwen we aan alternatief voetbalaanbod, aanvullend op de
bestaande voetbalvormen bij verenigingen. We werken aan drie labels: Kicksfit
(25-40 jarige ex-voetballers, met name mannen), Freule (15-18 jarige meiden)
en School (8-12 jarige basisschoolleerlingen). We willen aankomend seizoen
elk label financieel duurzaam krijgen en -waar relevant- klaarstomen voor
opschaling naar andere doelgroepen. Ondertussen gebruiken we de ervaringen
van deze alternatieve voetbalvormen om verenigingen in de zomer verder te
ondersteunen bij de uitrol van alternatief, corona-proof aanbod.

OPLEIDING & ONTWIKKELING
O PLE I D I N G & O NT WI K K E LI N G

In het Strategisch plan bestaan binnen deze pijler drie hoofddoelen:
- Iedere voetballer verdient een goede trainer
- Nederlandse trainers van internationaal topniveau
- Vrouwen in het voetbal
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Alle jeugdtrainers in de basis
Afgelopen seizoen hebben we het programma Alle jeugdtrainers in de basis
ontwikkeld, het komende seizoen willen we toe naar een landelijke lancering.
In oktober starten we met een pilot, waar 30 tot 40 verenigingen aan deelnemen. Tijdens deze pilot testen we onder andere de registratie van trainers
door verenigingen, het nieuw ontwikkelde dashboard op Assist Trainers en de
basiskwalificatie module voor startende trainers. Na evaluatie van de pilot en
optimalisatie van het programma, staat voor mei de landelijke communicatie
naar verenigingen gepland. Van mei 2020 tot mei 2021 organiseren we 500
praktijkbijeenkomsten. Met een uitgebreide kennisbank als basis, starten we
met ondersteuning van (jeugd)trainers en coaches om ze zo optimaal te laten
functioneren binnen hun rol. Want iedere speler verdient een goede trainer!
Binnen de opleidingen van onze KNVB Academie zetten we een aantal trends
door. We werken steeds nauwer samen met andere voetbalbonden, met
name de Duitse, Belgische en Engelse bond. Ook vernieuwen we een aantal
opleidingen in samenwerking met UEFA. Verder zorgen we dat we met onze
opleidingen beter inspelen op de leerwensen van deelnemers. Op het gebied
van bijscholing gaan we meer aanbod (online en offline) realiseren voor trainers
en gaan we trainers ondersteunen bij het behalen van licentiepunten.
Alle opleidingen staan vanaf oktober in onze online tool Dug-out.
Plan Vrouwenarbitrage
In het kader van onze ambitie meer vrouwen in voetbal hebben we een Plan
Vrouwenarbitrage ontwikkeld. De focus van dit plan is tweeledig. Enerzijds
willen we meer vrouwelijke scheidsrechters binnen verenigingen werven onder 7.000 leden wordt op dit moment onderzoek gedaan naar de redenen
waarom vrouwen wel of niet gaan fluiten. Met de resultaten uit dit onderzoek
kunnen we clubs gerichter ondersteunen en concrete handvatten bieden om
hiermee aan de slag te gaan. Anderzijds ligt de focus van Plan Vrouwenarbitrage
komend seizoen op het werven, ontwikkelen en behouden van vrouwelijke
bondsofficials. We richten een structuur in om hen beter te kunnen monitoren.
Om hen meer en specifiekere begeleiding te kunnen bieden, willen we daarnaast coaches werven & opleiden en maatwerkbijeenkomsten organiseren.

ORANJE OM TROTS
OP TE ZIJN
O R A N J E O M TROTS O P TE ZI J N

In het Strategisch plan bestaan binnen deze pijler drie hoofddoelen:
- Topsportklimaat en -mentaliteit
- KNVB & clubs samen voor Oranje
- Leeuw(-in) op de borst
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Nationale Voetbaldag
EURO 2020 en de Olympische Spelen zijn verplaatst. Waar we hoopten op een
succesvolle en meeslepende sportzomer, is de blik inmiddels op de zomer van
2021 gericht. Samen met de UEFA en onze partners zetten we ons in om het
mogelijk te maken dat Amsterdam opnieuw één van de speelsteden van het EK
is. Als dit scenario werkelijkheid wordt, gaan we aan de slag met de organisatie van de eerste Nationale Voetbaldag, die dit jaar helaas geen doorgang kon
vinden. In dit maatschappelijke legacy-programma organiseren we voor minimaal 300 verenigingen een voetbalevenement, waar we nieuwe doelgroepen
op de vereniging uitnodigen en zo mensen uit verschillende maatschappelijke
bewegingen bij elkaar willen brengen. Zo hopen we het feest van het EK met
alle lagen van de samenleving te kunnen vieren.
Oranje klantreis
Om onze Oranjefans nu en in de toekomst zo goed mogelijk te bedienen, willen
we dat de klantreis van iedere (potentiele) fan zo optimaal mogelijk verloopt en
voldoet aan de individuele behoefte & verwachting met betrekking tot service
en beleving van Oranje (en indirect de KNVB).
Zo bouwen we aan een sterk en toekomstbestendige Oranje fancommunity.
Met een goed ingericht marketingproces (vanuit data en insights) kunnen
we de fan persoonlijk bereiken, activeren en zodoende zijn/haar loyaliteit
stimuleren. Op deze manier vergroten we de fysieke en digitale Oranje
fanbeleving en voldoen daarmee aan de sterk toenemende digitale vraag
van onze partners.
We optimaliseren de belangrijkste contact- en belevingsmomenten voor onze
Oranjefan, met een sterke focus op digitaal. Zo verbeteren we Onsoranje.nl en
de Oranje app op het gebied van content, service beleving en salesmogelijkheden. Ook de fanexperience voor, tijdens en na het bezoek van een wedstrijd van
het Nederlands Elftal en de Oranjeleeuwinnen, geven we een boost.

VERNIEUWING & INNOVATIE
V E R N I E U WI N G & I N N OVATI E

In het Strategisch plan bestaan binnen deze pijler drie hoofddoelen:
- Innoveren vanuit de vraag
- KNVB Campus
- Nieuwe voetbalbeleving
Kennis en Innovatie
Kennis en innovatie hebben een centrale plek binnen de KNVB, ook midden in
de coronacrisis. Zo zoeken we samen met partners door middel van innovatiechallenges naar passende oplossingen voor het voetbal in én na de coronacrisis.

E
TI
VA

S E IZO E N S PL A N

IC
E

NO
IN

TO
PS
ER
V

S

JK
ELI D
K K BO
RE AN
NT L A
A A TB A
E
VO

O
ON PLEI
T W DIN
IKK G &
ELI
NG

ORANJE

Ook in het komende seizoen is de ambitie om ons innovatienetwerk van de
KNVB uit te breiden met nieuwe partners. Met hen werken we samen aan
nieuwe diensten en producten voor het voetbal. Dat doen we vanuit Voetbal
Innovatie Hub #11 op de KNVB Campus
Een deel van de focus gaat aankomend seizoen richting de jeugd. Met ons
project De Talentmonitor willen we de instroom van voetballers/voetbalsters
verbeteren, de doorstroom vergroten en de uitstroom verkleinen. Op basis van
de verzamelde data willen we erachter komen hoe we als KNVB jonge mensen
het beste ondersteunen gedurende hun voetbalontwikkeling. We geloven erin
dat een optimale ontwikkeling uiteindelijk leidt tot meer voetbalplezier. We
starten het traject binnen de jeugdopleidingen van de BVO’s. In het voorjaar
van 2021 hopen we de basis te leggen voor de komende jaren.
Doorontwikkeling VAR
We maken alweer anderhalf jaar gebruik van de VAR. Komend seizoen gaan
we voor verdere doorontwikkeling, waarbij de focus ligt op het verbeteren van
de kwaliteit van beslissingen van de arbitrage. We zetten in op doorontwikkeling van de analyse van prestaties, zowel van scheidsrechters op het veld als
de ondersteuning vanuit het VAR Replay Center. Hierbij vormt training in een
realistische omgeving - met de juiste videobeelden en in een zo realistisch
mogelijke setting - het belangrijkste onderdeel. Daarnaast worden nieuwe
professionals opgeleid tot VAR en assistent-VAR. Specifieke aandacht heeft het
opleiden van vrouwelijke videoscheidsrechters voor de inzet bij internationale
wedstrijden in het vrouwenvoetbal.
Om communicatie met fans in de stadions te verbeteren willen we videobeelden van de wedstrijdsituaties tonen op stadionschermen, zodat het voor fans
duidelijker is op welke spelsituatie de beslissing betrekking heeft. Daarnaast
onderzoeken we in internationaal verband hoe het delen van audiocommunicatie van de scheidsrechter, zowel in een tv-uitzending als in het stadion, de
informatievoorziening aan toeschouwers kan verbeteren.

SERVICE OP TOPNIVEAU

S E RV I CE O P TO PN I V E AU 

In het Strategisch plan bestaan binnen deze pijler drie hoofddoelen:
- Elk contact raak
- Taal van het veld
- Verbinden & versterken
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KNVB contact
Optimale bereikbaarheid en klanttevredenheid, dat is waar we voor staan.
Nu de uitrol van KNVB Contact naar de steunpunten is afgerond, willen we
ons komend seizoen richten op het onder controle krijgen van de volumes.
We ontwikkelen een kanaalstrategie, waarbij ook nieuwe kanalen zoals Chat
gebruikt gaan worden. We werken aan herkenbare gebruikersprofielen van
onze leden, door bestaande database- en registratiesystemen aan elkaar te
koppelen. Zo kunnen we onze leden zo goed mogelijk helpen als zij contact met
ons opnemen.
Bestuurscoaching en - community
We bieden komend seizoen meer dan 100 verenigingen bestuurscoaching aan.
Dit is een inspiratiesessie voor het bestuur, om zo de onderlinge dynamiek
tussen de bestuursleden en daarmee het plezier in het besturen van hun club
te vergroten.
Een tweede initiatief om de verenigingen te ondersteunen is het project
Bestuurderscommunity, dat maart 2020 van start is gegaan onder de naam
Eén tweetje. Bestuurders van voetbalclubs uit het hele land komen hier met
elkaar in contact. Het platform zorgt voor verbinding, de mogelijkheid elkaar
vragen te stellen, inspiratie te delen en (digitale) bijeenkomsten te organiseren.
Om het gebruik van de community toegankelijker te maken, koppelen we Één
tweetje komend seizoen aan het account van MijnKNVB.nl. Daarmee maken we
het onderdeel van de centrale inlogomgeving.

MAATSCHAPPELIJK MANIFEST
M A ATSCH A PPELI J K M A N I FE S T

We vinden het belangrijk om onze maatschappelijke verantwoordelijkheid te
nemen. Om dit op een goede manier te kunnen doen hebben we vier thema’s
benoemd, waar we verschil in kunnen en willen maken:
- Voetbal is voor iedereen
- Nederland gezond
- Duurzaamheid
- Code of Football
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Voetbal is voor iedereen
Samen zetten we racisme en discriminatie komend seizoen buitenspel. We
benoemen een Denktank aanpak discriminatie, benutten het Netwerk van
maatschappelijke belangengroepen ‘’Voetbal Voor Iedereen’’ en richten een
Anti racisme-discriminatie team op. Samen met hen zetten wij ons in om
racisme en discriminatie te voorkomen, signaleren, sanctioneren en te
monitoren en evalueren.
Nederland gezond
Via digitale kanalen bieden we trainingen aan en proberen we iedereen - ook
in deze crisis - in beweging te krijgen. We helpen verenigingen om voetbal
optimaal aan te bieden binnen de corona-richtlijnen. We richten ons samen
met partners op een gezond aanbod in de sportkantines. We willen dat komend
seizoen minstens 200 sportverenigingen actief zijn binnen het programma
wat we hier opgezet voor hebben; FC Vers. Ook werken we samen met het
Ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport (VWS) aan een campagne
op de naleving van de leeftijdsgrens voor alcohol.
Duurzaamheid
We gaan door met het terugdringen van de CO2-uitstoot binnen het voetbal.
We helpen verenigingen om hun sportcomplex te verduurzamen met ons
programma De Groene Club. We hopen komend seizoen de duizendste
vereniging te ondersteunen. Verder willen we de uitstoot van CO2 verminderen
op speeldagen met ons programma GO. Door het speelschema zo te maken
dat er minder reistijd is, door laadpalen en deelauto’s te ontwikkelen en door
carpoolen te bevorderen met een samen rijden applicatie.
Future of Football
Samen met collega-bonden en de UEFA willen we voetbal aantrekkelijk houden
voor toekomstige generaties. Gezamenlijk is een analyse gemaakt van wat
hiervoor nodig is. De eerste stap is om binnen de B-categorie te experimenteren
met andere spelregels. We starten met vijf spelregelwijzigingen; indribbelen,
selfpass, tijdstraffen, onbeperkt wisselen en zuivere speeltijd. Mocht dit succesvol uitpakken, bekijken we in het voorjaar of we één of meerdere spelregels
daadwerkelijk invoeren.

