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AGENDA
Herziene versie
BONDSVERGADERING
Vanwege de coronamaatregelen vindt deze vergadering bij uitzondering besloten plaats.
Datum
Tijdstip
Locatie

:
:
:

23 juni 2020
19.00 – 21.00 uur
Oranjeplein, Trainingscentrum KNVB Campus te Zeist
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1. OPENING
De bondsvoorzitter, Just Spee, zal een openingswoord uitspreken.
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2. MEDEDELINGEN EN INGEKOMEN STUKKEN
2.1 Betalen in het amateurvoetbal / nationaal opleidingsvergoedingensysteem
De werkgroep ‘Betalen amateurspeler’ heeft zich gebogen over het afschaffen van de amateurspelers
met een niet-geregistreerd contract. Onderdeel van de voorstellen is aanpassing van het nationaal
opleidingsvergoedingensysteem. De voorstellen zijn (kort) besproken op de najaarsvergaderingen.
Op de bondsvergadering van 16 december 2019 is afgesproken met inachtneming van de daar
gemaakte opmerkingen definitieve voorstellen voor te bereiden. Ter vergadering zal de status daarvan
worden gemeld.
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2.2 Herziening van de hoogte van de nationale opleidingsvergoedingen
Op grond van artikel 12 lid 5 onder b. van het Reglement Overschrijvingsbepalingen Algemeen,
Opleidingsvergoeding en Solidariteitsbijdrage (zie onderstaand) dienen de opleidingsvergoedingen
zoals opgenomen in artikel 12 lid 5 onder a. elke drie jaar te worden herzien (voor het eerst op 1 juli
2017) overeenkomstig het consumentenprijsindexcijfer, CPI-alle huishoudens, zoals jaarlijks
gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek, in die periode van drie jaar. Als peildatum
geldt telkens 1 januari van het eerste jaar van de laatst verstreken periode van drie jaar (in dit geval
1 januari 2017).
Onderstaand is een overzicht van het CPI-alle huishoudens opgenomen. Uitgaande van het CPI-alle
huishoudens op 1 januari 2017 en 1 januari 2020 is er een stijging van 5,62%. De
opleidingsvergoedingen stijgen derhalve met 5,62%:
•
•

BVO:
AV:

1-1-2004
1-1-2009
1-1-2014
1-1-2017
1-1-2020

1.523 x 1,0562 = 1.608,59, afgerond 1.609; en
562 x 1,0562 = 593,58, afgerond 594.
CPI
(2015=100)
82,35
89,32
98,15
100,35
105,97

Stijging
8,5%
9,9%
2,2%
5,6%

Tarief
BVO
1.250
1.355
1.490
1.523
1.609

Tarief
AV
0
500
550
562
594

https://opendata.cbs.nl/statline/?dl=3F0E#/CBS/nl/dataset/83131NED/table

Artikel 12 – Verschuldigdheid en meldingsplicht
5. a. Indien de club die de opleidingsvergoeding moet betalen een betaaldvoetbalorganisatie is,
bedraagt de hoogte van de opleidingsvergoeding € 1.523,- per opleidingsjaar, indien de club die de
opleidingsvergoeding moet betalen een amateurvereniging is, bedraagt de te betalen
opleidingsvergoeding € 562,- per opleidingsjaar. Indien de speler in een opleidingsjaar bij meer dan
een club speelgerechtigd is geweest, hebben de desbetreffende clubs naar rato van het aantal
dagen dat de speler bij die club speelgerechtigd was, recht op de opleidingsvergoeding.
b. Het onder a van dit lid genoemde bedrag wordt elke drie jaar herzien, voor het eerst op 1 juli
2017, overeenkomstig het consumentenprijsindexcijfer, CPI-alle huishoudens, zoals jaarlijks
gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek, in die periode van drie jaar. Als peildatum
geldt telkens 1 januari van het eerste jaar van de laatst verstreken periode van drie jaar.
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2.3 Haalbaarheidsonderzoek BeNeLiga – stand van zaken
Op initiatief van zes Nederlandse en vijf Belgische betaald voetbalclubs onderzoekt Deloitte
de haalbaarheid van een BeNeLiga. De KBVB, ECV en KNVB zijn inmiddels hierbij aangesloten.
Ter vergadering zal de stand van zaken worden gemeld.
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2.4 Zittingstermijn ledenraad amateurvoetbal
Voor de vergadering van de ledenraad amateurvoetbal d.d. 20 juni 2020 staat het voorstel
geagendeerd in te stemmen met de wijziging van de zittingstermijn van de ledenraad amateurvoetbal
voor de duur van drie jaar naar de duur van vier jaar, waarbij de maximale zittingsduur ten hoogste
twaalf jaar bedraagt. Ook wordt de ledenraad voorgesteld in te stemmen met het ingaan van de
wijziging na afloop van de huidige zittingstermijn, dus met ingang van de nieuwe zittingstermijn per
2021. Ter vergadering zal een toelichting hierop worden gegeven.
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3. VERSLAG BONDSVERGADERING D.D. 16 DECEMBER 2019
Het verslag (concept) is op 14 februari 2020 per e-mail aan de afgevaardigden en adviserende leden
van de bondsvergadering gezonden. Het verslag is volledigheidshalve hierbij gevoegd en kan worden
geopend via de link: 191216 Bondsvergadering – verslag (concept).
Voorgesteld wordt dit verslag vast te stellen.
Mocht u vragen en/of opmerkingen op het conceptverslag hebben, dan vernemen wij die graag
uiterlijk 15 juni 2020 schriftelijk van u, zodat -indien nodig- de tekst via de bandopname van de
vergadering kan worden gecheckt.
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4. IMPACT CORONAMAATREGELEN
Ter vergadering zal stil worden gestaan bij de impact van de coronamaatregelen op het voetbal in
Nederland.
.
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5. 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.
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6. KNVB STRATEGISCH PLAN 2018-2022: SEIZOENSPLAN 2020/’21
Het KNVB Strategisch Plan 2018 – 2022 geeft de hoofdlijnen voor de seizoenen 2018/’19 t/m 2021/’22
weer. Per seizoen wordt een seizoensplan opgesteld waarin per pijler uit het Strategisch Plan de
belangrijkste activiteiten worden geschetst. Het Seizoensplan 2020/’21 is hierbij gevoegd. Het plan
kan worden geopend via de link: Seizoensplan 2020/’21.
Net als het Strategisch Plan laat ook het Seizoensplan 2020/’21 een vervlechting zien van
amateurvoetbal en betaald voetbal.
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; en
• service op topniveau;
Naast deze vijf inhoudelijke pijlers bevat het Seizoensplan 2020/’21 ook het Maatschappelijk Manifest.
De coronacrisis waarmee we sinds maart 2020 worden geconfronteerd, heeft zijn effect gehad op de
totstandkoming van het plan alsook de inhoud. De coronamaatregelen zijn van invloed op de
activiteiten die we (kunnen) organiseren alsook de financiën. De onzekerheid over dat wat in het
seizoen 2020/’21 mogelijk is, maakt dat het Seizoensplan 2020/’21 meer dan in voorgaande jaren een
plan op hoofdlijnen is. Dit betekent dat gedurende het verloop van het seizoen scherp naar de
voorgenomen plannen en de inhoud daarvan gekeken moet worden in het licht van de dan geldende
situatie.
De financiële vertaling van dit plan is waar het de activiteiten van het amateurvoetbal betreft, terug te
vinden in de begroting amateurvoetbal 2020/’21, de activiteiten van het betaald voetbal in de begroting
betaald voetbal 2020/’21 en de bondsactiviteiten in de begroting bondsgerelateerde activiteiten
2020/’21.
Voorgesteld wordt het Seizoenplan 2020/’21 vast te stellen.
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7. FINANCIEN
7.1 Begroting seizoen 2020/‘21
De begroting seizoen 2020/’21 bestaat uit:
• de begroting amateurvoetbal seizoen 2020/’21 (vast te stellen door de LRAV op 20 juni 2020);
• de begroting betaald voetbal seizoen 2020/’21 (vast te stellen door de AVBV op 18 juni 2020); en
• het hierbij gevoegde overzicht bondsgerelateerde activiteiten seizoen 2020/’21. Dit overzicht kan
worden geopend de link: Bondsgerelateerde activiteiten seizoen 2020/’21.
Voorgesteld wordt de begroting seizoen 2020/’21 vast te stellen.
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8. VERSLAG BONDSBESTUUR EERSTE SEIZOENSHELFT 2019/’20
Op de bondsvergadering d.d. 16 december 2013 is ingestemd met voorstellen tot aanpassing van de
reglementen in het kader van goed sportbestuur binnen de KNVB (transparant handelen dat wordt
gecontroleerd en beoordeeld). Een uitvloeisel hiervan is het Reglement Bondsbestuur. Op grond van
dit reglement stelt het bondsbestuur voor de bondsvergadering een verantwoordingsdocument op.
Zoals afgesproken, vindt dit met ingang van het seizoen 2018/’19 halfjaarlijks plaats. Het verslag over
de eerste seizoenshelft 2019/’20 is ter kennisneming hierbij gevoegd. Het verslag kan worden
geopend via de link: Verslag bondsbestuur eerste helft 2019/’20.
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9. REGLEMENTAIRE AANGELEGENHEDEN
9.1 Bekrachtiging en implementatie uitvoeringsbesluiten
9.1.1. Opleidingsvergoeding vrouwenvoetbal
Op 12 maart 2020 is het Uitvoeringsbesluit Opleidingsvergoeding vrouwenvoetbal op www.knvb.nl
gepubliceerd. Dit besluit kan worden geopend door een klik op de link:
https://www.knvb.nl/downloads/bestand/21877/200312-uwb-opleidingsvergoeding-vrouwenvoetbal
Voorgesteld wordt dit besluit te bekrachtigen.
9.1.2. Opleidingsvergoeding BVO’s onderling
Op 6 april 2020 is het Uitvoeringsbesluit Opleidingsvergoeding BVO’s onderling op www.knvb.nl
gepubliceerd. Dit besluit kan worden geopend door een klik op de link:
https://www.knvb.nl/downloads/sites/bestand/knvb/22021/uitvoeringsbesluit---opleidingsvergoeding
Voorgesteld wordt dit besluit te bekrachtigen en in te stemmen met implementatie in de reglementen
hiervan.
9.1.3. Het sluiten van een arbeidsovereenkomst met een jeugdspeler van 15 jaar
Op 26 mei 2020 is het Uitvoeringsbesluit Het sluiten van een overeenkomst met een jeugdspeler van
15 jaar op wwww.knvb.nl gepubliceerd. Dit besluit kan worden geopend door een klik op de link:
https://www.knvb.nl/downloads/bestand/22509/uitvoeringsbesluit---het-sluiten-van-eenarbeidsovereenkomst-met-een-jeugdspeler-van-15-jaar
Voorgesteld wordt dit besluit te bekrachtigen en in te stemmen met implementatie in de reglementen
hiervan.
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9.2 Voorstellen tot aanpassing van de Statuten en reglementen
9.2.1. Afkortingen en begripsbepalingen en Reglement Amateurbepalingen: definitie contractspeler
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. Voorgesteld wordt dan ook de Afkortingen en begripsbepalingen en het Reglement
Amateurbepalingen aan te passen zoals weergegeven in het hierbij gevoegde reglementsvoorstel 9.2.1.
Dit voorstel kan worden geopend via de link: Definitie contractspeler.
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.
9.2.2. Wijzigingen n.a.v. optimaliseren voetbalpiramide en herstructurering jeugdcompetities
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 van die vergadering gevoegde notitie (‘Voor ons voetbal, voor de
voetballers’). De voorgestelde reglementswijzigingen zoals weergegeven in bijlage 9.2.2. vormen de
implementatie hiervan. De bijlage kan worden geopend via de link:
Optimaliseren voetbalpiramide en herstructurering jeugdcompetities.
9.2.3. Algemeen Reglement: verplichtingen leden (voetbalverenigingen)
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.
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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 voorgesteld in het hierbij gevoegde
reglementsvoorstel 9.2.3., 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. Het voorstel kan worden geopend via de link:
Verplichtingen leden (voetbalverenigingen).
9.2.4. ROAOS: solidariteitsbijdrage
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 hierbij gevoegde reglementsvoorstel 9.2.4. verwerkt. Dit voorstel kan worden geopend via de link:
Solidariteitsbijdrage.
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.
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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.
9.2.5. ROAOS: overschrijvingsprocedure
De voorgestelde wijzigingen zoals weergeven in het bijgevoegde reglementsvoorstel 9.2.5. sluiten aan
bij de huidige praktijk met betrekking tot een (verzoek tot) overschrijving. Volledigheidshalve, in het
Reglement Overschrijvingsbepalingen Betaald Voetbal en het Reglement Overschrijvingsbepalingen
Amateurvoetbal zijn aanvullende regels met betrekking tot beide secties opgenomen. Het voorstel kan
worden geopend via de link: Overschrijvingsprocedure.
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10. RONDVRAAG
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11. SLUITING
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VERSLAG
concept
BONDSVERGADERING
Datum
Locatie

:
:

16 december 2019
Johan Cruijff ArenA te Amsterdam

Aanwezig
conform
presentielijst

:

Bondsbestuur
• M. van Praag, bondsvoorzitter
• E. Gudde, lid
• J.D. van der Zee, lid
Bondsafgevaardigden
T. Aaldering, J. Bartels, S. van Beuzekom, J. Blatter, W. Blondeel, J. Boelens,
H. Bolhaar, J. Bosch, Y. Cobussen, F. Coesel, F. Cornelisz, J.W. van Dop,
R. Enting, L. Eisenga, T. van Es. M.J. Fledderus, P. Fossen, M. van Geel,
L. Goudkuil, K. Groenendijk, F. de Haan, B. Haverkort, T. Hendrickx, H. Hoiting,
I. Kloosterman, M. Koevermans, P. van der Kraan, M. Laros, F. Leemburg,
W. van der Linden, M. de Maar, J. Op ’t Eijnde, H. de Roos, C. Roozemond,
C. Ruepert, E. van der Sar, W. van Schaik, S. Schmitz, M. Schoonebeek,
W. Schreuders, J. Timmermans, T. Tol, M. van Toorn, L. Vlemmings, P. de Waard,
E. Woltjes, H. de Zeeuw (later)
Ereleden
G. Bouwer
Raad van toezicht amateurvoetbal
P. Eringa, J. Vranken, A. van Wijk
Raad van commissarissen betaald voetbal
J. Smit, H. Berger. E. Havenga
Reglementscommissie
B. van Drunen, B. Moolhuijsen
Voorts zijn aanwezig vertegenwoordigers van de media, medewerkers van de
KNVB en overige genodigden en belangstellenden.

Afwezig

Bondsafgevaardigden met machtiging
M. Bogers machtigt M. Koevermans, W. van den Broek machtigt L. Eisenga,
I. Brouwer machtigt T. Hendrickx, P. Bijvelds machtigt L. Vlemmings,
R. Eenhoorn machtigt T. van Es, A. de Graaf machtigt W. van Schaik,
M. Hamdi machtigt P. van der Kraan, W. van Hoogstraten machtigt I. Kloosterman,
H. Huirne machtigt F. de Haan, P. Penders machtigt P. de Waard,
T. Teelen machtigt M. Laros, B. Veen machtigt H. Hoiting,
A. Visser machtigt M.J. Fledderus

Bondsvergadering d.d. 16 december 2019
Verslag – concept

1.

OPENING
De bondsvoorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Een bijzonder
welkomstwoord wordt gericht aan zijn opvolger Just Spee en erelid Gerard Bouwer.
Vandaag treedt Michael van Praag af als bondsvoorzitter. Dit is de laatste bondsvergadering die hij
voorzit. De afgevaardigden heeft hij via de najaarsvergaderingen van de ledenraad amateurvoetbal
en de algemene vergadering betaald voetbal al toegesproken. Vanavond vindt zijn afscheid plaats.
Hij voelt zich een bevoorrecht mens. Veel van zijn collega’s krijgen geen afscheid omdat zij de arena
vroegtijdig hebben moeten verlaten. Dit is hem niet overkomen en dat heeft hij te danken aan de
aanwezigen, maar ook aan zijn medebestuurders, Eric Gudde en Jan Dirk van der Zee, en de
medewerkers van de KNVB. Zij dienen de KNVB op een goede manier, organiseren de zaken die
georganiseerd moeten worden en volgen hetgeen in de sectievergaderingen aan de orde komt,
adequaat op. Hij gaat er niet altijd over, maar dit straalt ook op hem af. Voor dit alles dankt hij ze
en de vergadering zeer.
Een moment stilte wordt in acht genomen om Jaap Verkroost, Jurrie Koolhof, Cor van Rijn,
Frits Soetekouw, Jan Terburg, Humphrey Mijnals, Ruud Scheer, Cees Werkhoven, Henk Bergamin,
Fernando Ricksen, Jos de Waard, Pim Verbeek en Jan van Brenk te herdenken. Met hen worden alle
voetbalvrienden en -vriedinnen herdacht die het afgelopen jaar het voetbal zijn ontvallen.
Op 8 december 2019 bestond de KNVB 130-jaar. Om dit jubileum te vieren is de actie “Shirtje
ruilen” opgestart. Hiervoor is een uniek oranje voetbalshirt ontwikkeld dat 130 jaar Nederlands
voetbal in zich verenigt. De afgelopen periode zijn KNVB-medewerkers en -ambassadeurs op pad
geweest om bij alle voetbalverengingen dit shirt te ruilen tegen een shirt van de club. Deze actie is
een groot succes geworden. Een impressie hiervan wordt via filmbeelden getoond.

2.

MEDEDELINGEN EN INGEKOMEN STUKKEN
Aantal aanwezige stemgerechtigde leden
Van de 30 afgevaardigden amateurvoetbal zijn er 27 aanwezig. De 3 afwezigen hebben een machtiging afgegeven, waardoor namens het amateurvoetbal 30 stemmen kunnen worden uitgebracht.
Van de 30 afgevaardigden betaald voetbal zijn er 17 aanwezig. 12 afwezigen hebben een machtiging afgegeven. Hans de Zeeuw wordt nog verwacht. Zodra hij binnen is, kunnen ook namens het
betaald voetbal 30 stemmen worden uitgebracht.
2.1. Aanvalsplan om racisme in het voetbal te bestrijden
Op 28 november 2019 heeft op de KNVB Campus overleg plaatsgevonden met minister-president
Rutte, minister Bruins (MZS) en minister Grapperhaus (J&V). Dit overleg vond plaats naar aanleiding
van de racistische spreekkoren bij FC Den Bosch – Excelsior op 17 november 2019. Ook aanwezig
waren de betrokken speler Ahmed Mendes Moreira van Excelsior, de voorzitter van FC Den Bosch
en scheidsrechter Gerrets die de wedstrijd floot. Afgesproken is dat de KNVB samen met het kabinet
uiterlijk 31 januari 2020 komt met een aanvalsplan om racisme in het voetbal te bestrijden. Dit plan
zal onder meer de volgende maatregelen bevatten:
• Uitrol meldplicht bij stadionverboden (controle op naleving);
• Meer capaciteit en prioriteit om racisme en discriminatie in het voetbal strafrechtelijk te bestrijden;
• Persoonsgerichte aanpak landelijk inzetten en in samenhang tussen voetbal, justitie en overheid;
• Meldingsapp om racisme en discriminatie te kunnen melden;
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• Overheid wil investeren in slimme camera’s bij voetbalwedstrijden en gelijktijdig barrières
wegnemen om deze beelden te delen;
• Landelijk plan om in samenhang met elkaar naast straf- en tuchtrecht ook opvoedkundig te straffen;
• Thema ‘bestrijding racisme’ krijgt landelijke, centrale aanpak.
3.

VERSLAG BUITENGEWONE BONDSVERGADERING D.D. 27 MEI 2019
Het bij de agenda gevoegde verslag van de buitengewone bondsvergadering d.d. 27 mei 2019
wordt zonder wijziging vastgesteld.

4.

KNVB JAARVERSLAG 2018/’19
Het jaarverslag 2018/’19 is op 8 november 2019 via digitale weg aan de bondsafgevaardigden
en adviserende leden van de bondsvergadering gezonden. Het verslag wordt zonder wijziging
vastgesteld.

5.

FINANCIËN
5.1. Jaarrekening 2018/'19
Ingestemd wordt met de door de ledenraad amateurvoetbal vastgestelde jaarrekening amateurvoetbal 2018/’19, de door de algemene vergadering betaald voetbal vastgestelde jaarrekening
betaald voetbal 2018/’19 alsmede het overzicht bondsgerelateerde activiteiten 2018/’19 zoals
opgenomen in voornoemde jaarrekeningen en gevoegd bij de agenda.
5.2. Verlenen van kwijting aan het bondsbestuur
Kwijting wordt verleend aan het bondsbestuur voor zijn financiële verantwoordelijkheid voor het
gevoerde beleid van het afgelopen verenigingsjaar.

6.

VERSLAG BONDSBESTUUR TWEEDE SEIZOENSHELFT 2018/’19.
De vergadering neemt kennis van het verslag.

7.

OPTIMALISEREN VOETBALPIRAMIDE EN JEUGDVOETBAL COMPETITIESTRUCTUUR
Op de buitengewone bondsvergadering d.d. 27 mei 2019 is afgesproken de navolgende issues
gezamenlijk (o.a. ECV, CED, KNVB BV en AV, CVTD en CSR) uit te werken en deze uitwerking ter
besluitvorming voor te leggen aan de bondsvergadering van 16 december 2019:
• beloftenteams in de Eerste, Tweede, Derde Divisie (?) en zo ja, waar en hoe? Hierbij tevens
aandacht besteden aan de oorspronkelijke doelstelling en in hoeverre deze wordt bereikt;
• in combinatie met de implementatie van een competitie onder 21 (zowel voor betaald voetbal
als top amateurvoetbal en wellicht ook voor andere amateurvoetbalniveaus);
• afspraken op lange(re) termijn over promotie/degradatie tussen de Eerste en Tweede Divisie.
De uitwerking hiervan is bij de agenda gevoegd. In deze uitwerking is de herstructurering van het
top-jeugdvoetbal betrokken. De uitwerking wordt voorafgegaan door een visiedocument met de titel
“Voor ons voetbal, voor de voetballers”.
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De bondsvoorzitter meldt dat de voorstellen zijn besproken op de ledenraad amateurvoetbal d.d.
30 november 2019 en de algemene vergadering betaald voetbal d.d. 3 december 2019. Op deze
vergaderingen is een aantal vragen gesteld en zijn enkele opmerkingen gemaakt, maar het geheel
overziend stonden beide vergaderingen positief tegenover de voorstellen.
Wicher Schreuders (afgevaardigde amateurvoetbal) kan zich in het visiedocument vinden.
Op de vergadering van de ledenraad amateurvoetbal d.d. 30 november 2019 heeft hij een aantal
vragen gesteld over de nadere uitwerking hiervan. Deze vragen zijn ter vergadering op hoofdlijnen
door Art Langeler beantwoord, maar zo lang hij de nadere invulling daarvan niet heeft ontvangen,
kan hij zijn instemming aan de voorstellen niet geven.
Henk Hoiting (afgevaardigde amateurvoetbal) kan zich vinden in de voorstellen behoudens één
aspect: de organisatie van een besloten competitie voor teams onder 12 jaar voor BVO’s. Zijn
argument daarvoor staat in het visiedocument zelf: ‘Talentidentificatie tussen 6 en 12 jaar is, zo
leren werkelijk alle bekende onderzoeken, heel moeilijk of zelfs niet te doen. Het gaat ten koste van
talent’. Maar weinig ouders van kinderen van die leeftijd leggen een selectie door een BVO naast
zich neer. Zij, maar ook de BVO’s, realiseren zich onvoldoende wat er met die spelertjes gebeurt
als na enkele jaren blijkt dat voor hen het betaald voetbal onbereikbaar blijkt te zijn. Natuurlijk is het
van belang voetballers met potentie van jongst af aan goed te trainen en te begeleiden, maar dat
kan ook zonder ze uit hun vertrouwde omgeving te halen. Zo laat FC Groningen uitblinkers bij de
jongste jeugd bij hun eigen vereniging spelen en zorgt deze club in samenwerking met die
vereniging ervoor dat ze een goede opleiding krijgen. Hierbij worden ook de trainers van die
verenigingen begeleid. Dit bevordert tevens de opleiding van andere spelertjes. Daar zitten
mogelijk ook talentjes bij die pas na hun twaalfde tot bloei komen. Hij begrijpt dat inmiddels een
principieel standpunt is losgelaten en gekozen is voor een pragmatische aanpak, maar hiermee is
de onwenselijkheid van een dergelijke competitie niet weggenomen. Daarom richt hij zich, mede
namens een aantal collega’s van de ledenraad amateurvoetbal, tot de BVO’s die spelers onder 12
jaar op basis van talentherkenning weghalen bij amateurverenigingen. Hij roept ze op deze spelertjes niet als toekomstige melkkoeien te zien. Zoals uit alle onderzoeken blijkt, is dit ook voorbarig.
Los van het feit dat zij hierdoor mogelijk geld verspillen, verspillen zij ook talent. Ook roept hij ze op
deze spelertjes bij hun amateurverenigingen te laten en samen met die verenigingen ervoor te
zorgen dat ze een goede opleiding krijgen: ‘voor ons voetbal en voor onze voetballers’.
Er zijn geen verdere vragen of opmerkingen. De bondsvoorzitter stelt vast dat met één tegenstem
de vergadering instemt met de voorstellen zoals vervat in de bij de agenda gevoegde notitie.
Hij complimenteert Art Langeler en Nico-Jan Hoogma die met veel kennis van zaken de voorstellen
hebben gedefinieerd en ook hebben toegelicht aan beide achterbannen.
8.

BETALEN IN HET AMATEURVOETBAL
De werkgroep ‘Betalen amateurspelers’ heeft zich gebogen over het afschaffen van de amateurspeler met een niet-geregistreerd contract. De voorstellen van de werkgroep zijn gevoegd bij de
agenda. Het lijkt het bondsbestuur verstandig vandaag nog geen besluitvorming hierover te laten
plaatsvinden. Onderdeel van de voorstellen is aanpassing van het opleidingsvergoedingensysteem. Zie hiervoor punt 9 van deze agenda. Op dit moment wordt in de sectie betaald voetbal
gesproken over aanpassing van het poolvergoedingensysteem. De opleidingsvergoeding alsook de
poolvergoeding zijn vergoedingen die (moeten) worden betaald omdat een club niet kan profiteren
van zijn opleidingsinspanningen en -kosten vanwege de overschrijving van de speler in kwestie
naar een andere club. Hierdoor bestaat een verband tussen deze vergoedingen.
P. 4

Bondsvergadering d.d. 16 december 2019
Verslag – concept

Bovendien brengen de voorstellen van de werkgroep ‘Betalen amateurspelers’ grote wijzigingen
met zich ten aanzien van de (reglementaire) positie van spelers en clubs. Binnen beide secties is
tot nu toe weinig gelegenheid geweest om over de voorstellen (en de consequenties daarvan) van
gedachten te wisselen. Het komt een deugdelijke besluitvorming ten goede indien vandaag geen
besluitvorming over de voorstellen plaatsvindt. Beide secties kunnen zich dan de komende periode
hierover buigen. Ook geeft het de gelegenheid om de samenhang te bewaken tussen het wijzigen
van beide vergoedingensystemen. De bondsvoorzitter meldt dat, zoals aangekondigd in de
annotatie op de agenda, op de najaarsvergaderingen van de ledenraad amateurvoetbal en de
algemene vergadering betaald voetbal een nadere toelichting hierop is gegeven. Tijdens deze
vergaderingen bleken er nog veel vragen en onduidelijkheden over beide onderwerpen te bestaan.
Het lijkt dan ook onwaarschijnlijk dat al in maart 2020 tot besluitvorming kan worden gekomen.
Voorgesteld wordt dan ook deze door te schuiven naar de reguliere voorjaarsvergaderingen.
De vergadering stemt hiermee in. De vragen en opmerkingen die op de najaarsvergaderingen van
de ledenraad amateurvoetbal en de algemene vergadering betaald voetbal aan de orde zijn
geweest, zullen worden meegenomen in de nadere uitwerking.
9.

NATIONAAL OPLEIDINGSVERGOEDINGENSYSTEEM
Behandeling hiervan heeft plaatsgevonden bij agendapunt 8. ‘Betalen in het amateurvoetbal’.

10.

REGLEMENTAIRE AANGELEGENHEDEN
10.1. Bekrachtiging uitvoerings-/wijzigingsbesluiten
10.1.1. Voorlopige schorsing (als ordemaatregel)
De vergadering bekrachtigt het op 10 september 2019 op www.knvb.nl gepubliceerde
Uitvoerings-/wijzigingsbesluit Voorlopige schorsing (als ordemaatregel) en stemt in met implementatie
hiervan in de reglementen.
10.2. Voorstellen tot aanpassing van de Statuten en reglementen
10.2.1. Statuten: bezoldiging bondsvoorzitter
In het proces rondom de benoeming van de nieuwe bondsvoorzitter is door de bondsvergadering
besloten de functie van bondsvoorzitter voor bezoldiging in aanmerking te laten komen. Dit besluit
is genomen op voorstel van de breed samengestelde commissie die belast was met het opstellen
van het profiel voor de functie van bondsvoorzitter. De vergadering stemt in met de navolgende
aanpassing van artikel 12 lid 2 van de Statuten die dit besluit reglementeert en nader invult:
Artikel 12 – Bondsbestuur
2. De bondsvoorzitter wordt kandidaat gesteld door
ten minste tien bondsafgevaardigden en/of door
het bondsbestuur en in functie benoemd door de
bondsvergadering. De maximale zittingsduur van
de bondsvoorzitter bedraagt twaalf jaar.

2. a. De bondsvoorzitter wordt kandidaat gesteld
door ten minste tien bondsafgevaardigden en/of
door het bondsbestuur en in functie benoemd
door de bondsvergadering. De maximale
zittingsduur van de bondsvoorzitter bedraagt
twaalf jaar.
b. De bondsvoorzitter kan als zodanig een
dienstbetrekking bij de KNVB vervullen.
c. De honorering en overige
(arbeids)voorwaarden geldend voor de
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bondsvoorzitter worden vastgesteld door de
vergadering van toezichthouders en dienen
schriftelijk te worden vastgelegd.

De tekst van het artikel laat onverlet dat, indien gewenst, (een afvaardiging van) leden van de
ledenraad amateurvoetbal en/of leden van de algemene vergadering betaald voetbal hieromtrent
kunnen overleggen met de vergadering van toezichthouders.
10.2.2. Algemeen Reglement: reglementaire verankering vrouwenvoetbal
(eredivisie vrouwen en beloften)
Naar aanleiding van de reglementaire verankering van het vrouwenvoetbal (eredivisie vrouwen en
beloften vrouwen) op de in 2019 gehouden voorjaarsvergaderingen van de ledenraad amateurvoetbal en de bondsvergadering dienen de artikelen 13 en 17 van het Algemeen Reglement als
navolgt te worden aangepast:
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 bestaande uit een selectie van ten
hoogste 23 spelers, 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.

Artikel 17 – Trainer-coach
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:
(…..)

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 bestaande uit een selectie van ten
hoogste 23 spelers, 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.

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:
(….)
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iii. UEFA B:
- tweede klasse amateurvoetbal;
- derde klasse amateurvoetbal;
- 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;
(….)

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;
(….)

De vergadering stemt met deze aanpassingen in.
10.2.3. Arbitragereglement: reikwijdte
De huidige bepaling in artikel 1 lid 3 onder b van het Arbitragereglement is op dit moment te ruim
geformuleerd. Dit is bij het opstellen van deze bepaling niet de bedoeling geweest. Veel besluiten
binnen een vereniging zijn namelijk aan te merken als een besluit van een rechtspersoon als
genoemd in artikel 6 lid 2 onder a, b, of c van de Statuten, maar niet al deze besluiten behoren te
worden uitgesloten van de mogelijkheid tot arbitrage. Met het oog hierop stemt de vergadering in
met wijziging van artikel 1 lid 3 onder b van het Arbitragereglement als navolgt:
Artikel 1 - Toepassingsgebied
3. In afwijking van het bepaalde in de leden 1 en 2
van dit artikel kunnen aan arbitrage op de voet van
dit reglement niet worden onderworpen geschillen
betreffende:
a. de betaling van contributies, donaties en
dergelijke financiële bijdragen, die natuurlijke
personen genoemd in artikel 6 lid 2 onder d van
de Statuten verschuldigd zijn aan
rechtspersonen genoemd in dat artikellid onder
a, b of c;
b. de vernietiging van besluiten – ook als dit
indirect wordt gevorderd in de vorm van een
veroordeling tot ongedaanmaking van het
desbetreffende besluit – van een orgaan van
een rechtspersoon genoemd in artikel 6 lid 2
onder a, b of c van de Statuten.

3. In afwijking van het bepaalde in de leden 1 en 2
van dit artikel kunnen aan arbitrage op de voet van
dit reglement niet worden onderworpen geschillen
betreffende:
a. de betaling van contributies, donaties en
dergelijke financiële bijdragen, die natuurlijke
personen genoemd in artikel 6 lid 2 onder d van
de Statuten verschuldigd zijn aan
rechtspersonen genoemd in dat artikellid onder
a, b of c;
b. de vernietiging rechtsgevolgen van besluiten –
ook als dit indirect wordt gevorderd in de vorm
van een veroordeling tot ongedaanmaking van
het desbetreffende besluit – van een orgaan
van een rechtspersoon genoemd in artikel 6 lid
2 onder a, b of c van de Statuten, die niet ter
vrije bepaling van de partijen staan.

Hierdoor kan een besluit in het vervolg niet worden onderworpen aan arbitrage indien de rechtsgevolgen van dit besluit van een orgaan van een rechtspersoon als genoemd in artikel 6 lid 2 onder
a, b, of c van de Statuten niet ter vrije bepaling van de partijen staan (zie in dit verband ook artikel
1020 lid 3 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering: ‘’De overeenkomst tot arbitrage mag
niet leiden tot de vaststelling van rechtsgevolgen welke niet ter vrije bepaling van de partijen
staan.’’). Met het “niet ter vrije bepaling van de partijen staan” wordt (o.a.) bedoeld dat het besluit
op grond van (dwingendrechtelijke) wetsartikelen is genomen. Arbitrage is dan niet mogelijk.
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11. (HER)BENOEMINGEN COMMISSIELEDEN
11.1. College van arbiters
A-arbiters
Aftredend en voor een periode van drie jaar herbenoembaar is de heer mr. F.W.H. van den Emster
(voorzitter). De heer Van den Emster wordt op voordracht van het bondsbestuur in eigen vacature
herbenoemd.
Aftredend en niet herbenoembaar is de heer mr. F.G.P.M. Spreuwenberg. In zijn vacature wordt op
voordracht van het bondsbestuur de heer mr. T.J. Roest Crollius benoemd.
B-arbiters
Aftredend en voor een periode van drie jaar herbenoembaar zijn:
- de heer C. Driebergen (bestuurders amateurvoetbal) bindend voorgedragen door het bestuur
amateurvoetbal;
- de heer J. Doornebosch (coaches betaald voetbal) bindend voorgedragen door de CBV;
- de heer T. Heijkoop (oefenmeesters) bindend voorgedragen door de VVON;
De heren Driebergen, Doornebosch en Heijkoop worden op bindende voordracht van genoemde
geledingen in eigen vacature herbenoemd.
Aftredend en niet herbenoembaar is de heer mr. M.J.V. van Logten (contractspelers) bindend
voorgedragen door de CSR. In zijn vacature wordt op bindende voordracht van de CSR de heer
mr. J.J. van Veen benoemd.
Het streven is om binnen het college van arbiters een evenredig aantal B-arbiters per geleding te
bereiken. In dit kader wordt op bindende voordracht van de geleding bestuurders amateurvoetbal
de heer A. Bruggeman tot B-arbiter benoemd.
11.2. Reglementscommissie
Aftredend en voor een periode van drie jaar herbenoembaar zijn de heren mr. B.L.A. van Drunen
en mr. N.J. Batelaan. De heren Van Drunen en Batelaan worden op voordracht van het
bondsbestuur in eigen vacature herbenoemd.
Op dit moment bestaat de reglementscommissie uit vijf leden. Reglementair bezien mag deze
commissie uit ten hoogste zeven leden bestaan. In het najaar 2020 zullen twee leden definitief
aftreden. Met het oog daarop en in het kader van het borgen van kennis, wordt op voordracht van
het bondsbestuur de heer mr. J.W.M. Tromp benoemd tot (zesde) lid van de reglementscommissie.
11.3. Onderzoekscommissie integriteit
Op de buitengewone bondsvergadering d.d. 27 mei 2019 is de onderzoekscommissie integriteit
ingesteld en zijn de leden benoemd. Met inachtneming van artikel 38 lid 4 van de Statuten heeft de
commissie een rooster van aftreden opgesteld. Op basis van dit rooster zijn aftredend en voor een
periode van drie jaar herbenoembaar de heren drs. T. Veenstra (voorzitter) en mr. G. Beelen.
Op voordracht van het bondsbestuur worden de heren Veenstra en Beelen in eigen vacature
herbenoemd.
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12.

(HER)BENOEMING LEDEN BONDSBESTUUR
Michael van Praag treedt vandaag af als bondsvoorzitter. Op de bondsvergadering d.d. 27 mei
2019 is Just Spee per 17 december 2019 benoemd tot zijn opvolger. De bondsvoorzitter hoopt
Just ook bij zijn aftreden als lid van het UEFA Executive Committee in het voorjaar van 2021 als
zijn opvolger te mogen begroeten. Dit is overigens geen automatisme en het vraagt in de aanloop
naar de verkiezingen veel reizen en kennismaken met mensen. Na zijn aftreden vandaag zal hij
zelf afstand nemen van de KNVB, maar blijft op afroep beschikbaar. Hij overhandigt Just Spee de
voorzittershamer en verzoekt hem de vergadering verder te leiden. Hij wenst hem alle succes en
een fijne tijd toe bij de KNVB.
Vanavond wordt afscheid genomen van Michael van Praag, maar in deze vergadering wil
Just Spee (aantredend bondsvoorzitter) zijn dankbaarheid uitspreken voor de innovatieve manier
waarop Michael zijn opvolging vorm heeft gegeven. De afgelopen maanden hebben Michael en hij
veelvuldig samen opgetrokken. Hierdoor heeft hij zich grondig kunnen voorbereiden op zijn taak en
is het hem duidelijk geworden waarom Michael in het binnen- en buitenland zeer gezien is en wordt
gewaardeerd. Michael is een hartelijk persoon met aandacht voor alle mensen om zich heen. Hij
probeert te begrijpen wat iemand drijft en laat mensen in hun waarde. Kortom: een mensenmens.
Just dankt hem voor de afgelopen periode en wenst hem alle goeds toe. Hij zal uit het oog zijn,
maar zeker niet uit het hart.
Portret bondsvoorzitter Michael van Praag
Jan Dirk van der Zee (directeur amateurvoetbal) meldt dat 20 jaar geleden een belangrijke traditie is
losgelaten: het portretteren van de voorzitters van de KNVB. Wijlen Jo van Marle en Jeu Sprengers
zijn niet meer geportretteerd, maar de KNVB vindt het na elf jaar bondsvoorzitterschap niet meer dan
logisch deze traditie in ere te herstellen en dat is gebeurd. Michael is geportretteerd. Dit is gedaan
door kunstenaar Fulco de Vos. Hij nodigt Michael samen met Fulco uit het schilderij te onthullen.

13.

RONDVRAAG
• Bondsvergadering voorjaar 2020
Just Spee meldt dat de bondsvergadering in het voorjaar van 2020 plaatsvindt op 2 juni.
• Felicitaties voor Just Spee
Pieter de Waard (bondsafgevaardigde betaald voetbal) wijst erop dat tijdens deze vergadering
twee leden van de Koninklijke HFC aanwezig zijn. Het ene lid is verschrikkelijk trots op het feit
dat het andere lid bondsvoorzitter is geworden. Hij feliciteert Just Spee met zijn benoeming en
wenst hem een geweldige reis toe.
• Kaarten Euro2020 – bondsafgevaardigden
Joep Timmermans (bondsafgevaardigde amateurvoetbal) is teleurgesteld over de toewijzing
van kaarten voor Euro2020 aan de (bonds)afgevaardigden amateurvoetbal. Zij kunnen twee
koopkaarten aanvragen, zonder garantie op toewijzing. Een beperkte groep heeft deze garantie
wel, zoals het bondsbestuur en de secretaris-generaal. Hij hoopt van harte dat zij als gastheer
van Euro2020 geen kaarten hoeven te kopen. Ook de RvT AV, de BVO’s en de reglementaire
belangenorganisaties behoren tot de groep. Hij begrijpt niet waarom de (bonds)afgevaardigden
amateurvoetbal niet dezelfde faciliteit krijgen als deze gremia en verzoekt de bondsvoorzitter
aan alle afgevaardigden binnen de bondsvergadering dezelfde faciliteiten toe te kennen.

P. 9

Bondsvergadering d.d. 16 december 2019
Verslag – concept

Eric Gudde (directeur betaald voetbal) wijst erop dat de wedstrijden in Amsterdam niet kunnen
worden beschouwd als reguliere thuisinterlands van het Nederlands elftal. Het gaat om UEFAwedstrijden. De KNVB beschikt slechts over een beperkt aantal kaarten. De helft hiervan dient
te worden afgestaan aan de supporters en verder dienen kaarten te worden gereserveerd voor
de commerciële partners (contractuele verplichtingen), de spelers en andere gremia, zoals de
belangenorganisaties betaald voetbal waarmee afspraken bestaan. Hij begrijpt het verzoek van
Joep Timmermans, maar vooralsnog zijn de KNVB-medewerkers de eerste zorg. De KNVB is er
nog niet in geslaagd hen minimaal één wedstrijd via koopkaarten te laten bijwonen. Als dit is
geregeld, zal naar het verzoek van Joep Timmermans worden gekeken.
• NOS Sportfragment van het jaar
Voor deze titel zijn acht fragmenten in de race waaronder het beeld van Jackie Groenen
die het Nederlands vrouwenelftal naar de finale van het WK 2019 schiet. Joep Timmermans
roept de aanwezigen op een stem hierop uit te brengen.
• Welkomstwoord aan Just Spee en dankwoord aan Michael van Praag
Ingrid Kloosterman (bondsafgevaardigde amateurvoetbal) richt zich namens de ledenraad
amateurvoetbal tot de voorzitter die bijna in functie is en de voorzitter die afzwaait.
De ledenraad wenst Just Spee ontzettend veel succes. Er zullen ongetwijfeld prachtige dingen
voorbijkomen, maar er zullen ook momenten zijn dat het wat tegenzit. Ook Michael van Praag
heeft dat meegemaakt. De ledenraad hoopt dat Just Spee net zoveel plezier aan het
bondsvoorzitterschap mag beleven als hij de afgelopen jaren bij Michael van Praag heeft
gezien. Uiteindelijk zijn we allemaal één KNVB en staat iedereen achter de bondsvoorzitter.
De ledenraad dankt Michael van Praag hartelijk voor de afgelopen twaalf jaren die innoverend
waren. Er waren veel hoogtepunten, ook een aantal mindere, maar één ding is zeker bereikt:
we zijn met zijn allen sterker geworden. De afgelopen jaren zijn het amateurvoetbal en het
betaald voetbal mede dankzij zijn inzet een stuk dichter naar elkaar toegegroeid en dat stemt tot
tevredenheid. Ze dankt hem voor zijn tomeloze inzet, enthousiasme en energie van de
afgelopen jaren en wenst hem alle goeds toe.
• Toekenning onderscheiding Erelidmaatschap KNVB aan Michael van Praag
Na een schets van alle functies die Michael van Praag in het voetbal heeft bekleed en de wijze
waarop hij deze heeft vervuld, deelt Gerard Bouwer (erelid) hem mede, dat de bondsvergadering
heeft besloten hem te benoemen tot erelid van de KNVB vanwege zijn vele verdiensten voor de
KNVB, zijn bijdragen aan de ontwikkeling van het nationale en internationale voetbal in het algemeen én voor zijn inzet voor meer diversiteit en inclusie in het voetbal in het bijzonder. Onder
applaus overhandigt hij Michael de oorkonde en spelt hem de bijbehorende versierselen op.
Michael van Praag is bijzonder vereerd met de onderscheiding. De KNVB is een mooie bond,
met mooie mensen, clubs en verenigingen. Het was voor hem een vanzelfsprekendheid om zijn
tijd aan het voetbal te besteden. Hij dankt de vergadering voor de eer en voor de mooie tijd die
hij bij de KNVB heeft gehad.
14.

SLUITING
Niets meer aan de orde zijnde, dankt Just Spee de aanwezigen voor hun bijdrage en sluit hij de
vergadering.
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Vastgesteld op de …………
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BESLUITENLIJST

BONDSVERGADERING
Datum

:

16 december 2019

A.p.

Onderwerp

Besluit

3.

Verslag bondsverg. d.d. 27.05.19

Wordt vastgesteld.

4.

Jaarverslag 2018/’19

Wordt vastgesteld.

5.1.

Jaarrekening 2018/’19

5.2.

Verlenen kwijting bondsbestuur

Ingestemd wordt met de door de LRAV vastgestelde jaarrekening
amateurvoetbal 2018/’19, de door de AVBV vastgestelde jaarrekening
betaald voetbal 2018/’19 en het overzicht bondsgerelateerde activiteiten
Kwijting wordt verleend aan het bondsbestuur voor zijn financiële verantwoordelijkheid en het gevoerde beleid van het afgelopen verenigingsjaar.

6

Verslag bondsbestuur tweede
seizoenshelft 2018/’19

Kennis wordt genomen van het verslag.

7.

Optimaliseren voetbalpiramide en
jeugdvoetbal competitiestructuur

Ingestemd wordt met de voorstellen.

8.

Betalen in het amateurvoetbal

Behandeling wordt doorgeschoven naar de bondsvergadering van 02.06.20.

9.

Nat.Opleidingsvergoedingensysteem

Behandeling wordt doorgeschoven naar de bondsvergadering van 02.06.20.

10.1.1.

Uitvoerings-/wijzigingsbesluit Voorlopige schorsing (als ordemaatregel)
Voorstellen tot aanpassing van
de Statuten en reglementen

Het op 10.09.19 gepubliceerde besluit wordt bekrachtigd.
Ingestemd wordt met implementatie van dit besluit in de reglementen.
Ingestemd wordt met de navolgende voorstellen
• 10.2.1. Statuten: bezoldiging bondsvoorzitter
• 10.2.2. Algemeen Reglement: reglementaire verankering vrouwenvoetbal
• 10.2.3. Arbitragereglement: reikwijdte

11.1.

College van arbiters

11.2.

Reglementscommissie

11.3.

Onderzoekscommissie integriteit

Herbenoemd in eigen vacature: mr. F.W.H. van den Emster
Benoemd in vacature Spreuwenberg: mr. T.J. Roest Crollius
Herbenoemd in eigen vacature: C. Driebergen, J. Doornebosch, T. Heijkoop
Benoemd in vacature Van Logten: mr. J.J. van Veen
Benoemd in vacature bestuurders amateurvoetbal: A. Bruggeman
Herbenoemd in eigen vacature: mr. B.L.A. van Drunen, mr. N.J. Batelaan
Benoemd tot zesde lid van de reglementscommissie: mr. J.W.M. Tromp
Herbenoemd in eigen vacature: drs. T. Veenstra (vz), mr. G. Beelen

12.

(Her)benoemingen leden
bondsbestuur

Michael van Praag treedt per 16.12.19 af.
Per 17.12.19 volgt Just Spee hem op (benoeming d.d. 27.05.19).

13.

Rondvraag: erelidmaatschap KNVB

De bondsvergadering benoemt Michael van Praag tot erelid van de KNVB.

10.2.

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.

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

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.
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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.
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Exploitatierekening KNVB
Begroting
2020/'21

Prognose Q2
2019/'20

Begroting
2019/'20

Jaarrekening
2018/'19

3.489.100
0

3.176.000
0

2.915.000
0

3.019.000
37.000

Som der bedrijfsopbrengsten

3.489.100

3.176.000

2.915.000

3.056.000

Bedrijfslasten
Personeelskosten
Facilitair
Bestuurs- en commissiekosten
Kosten Communicatie
Bijdragen KNVB-entiteiten
Overige bedrijfslasten
Som der bedrijfslasten

369.000
504.000
175.000
0
2.589.000
0
3.637.100

259.000
494.000
492.000
0
2.078.000
0
3.323.000

242.000
483.000
534.000
2.000
1.810.000
0
3.071.000

190.000
481.000
189.000
2.000
2.272.000
1.000
3.135.000

-148.000

-147.000

-156.000

-79.000

-1.000

1.000

-2.000

-1.000

-149.000

-146.000

-158.000

-80.000.

149.000

146.000

158.000

80.000

0

0

0

0
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Resultaat voor belastingen
Resultaat deelnemingen
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Toelichting
1. Subsidies en bijdragen

UEFA-bijdragen
FIFA-bijdragen
Bijdragen door KNVB-entiteiten
Onderlinge bijdragen resultaat

1.1
1.2

Subsidies en bijdragen

Begroting
2020/'21

Prognose Q2
2019/'20

Begroting
2019/'20

Jaarrekening
2018/'19

2.390.000
1061.100
30.000
8.000

1.900.000
1.156.000
50.000
70.000

1.900.000
885.000
50.000
80.000

1.900.000
1.100.000
67.000
-48.000

3.489.100

3.176.000

2.915.000

3.019.000

1.1 UEFA-bijdragen
Het huidig HatTrick programma (HatTrick IV) loopt tot en met het boekjaar 2019/’20. In december 2019 heeft de
UEFA besloten het programma (HatTrick V) voort te zetten tot en met het boekjaar 2023/’24. In de begroting
2020/’21 is uitgegaan van een solidariteitsbijdrage van maximaal € 2.390.000.
1.2 FIFA-bijdragen
Vanaf kalenderjaar 2019 is het nieuwe FIFA Forward Programme van start gegaan. Het FIFA Forward
Programme loopt tot en met het kalenderjaar 2022. De FIFA-bijdrage voor het seizoen 2020/’21 bedraagt circa
€ 1.061.100.

2. Bestuur- en Commissiekosten

Bestuurs- en commissiekosten
Internationale bijeenkomsten
Receptie- en representatiekosten
Huldeblijken
Kosten bondsvergadering
Kosten diverse commissies
Totaal bestuurs- en commisiekosten

2.1
2.2

Begroting
2020/'21
85.000
30.000
25.000
18.000
15.000
2.000

Prognose Q2
2019/'20
52.000
135.000
270.000
18.000
15.000
2.000

Begroting
2019/'20
70.000
130.000
295.000
22.000
15.000
2.000

Jaarrekening
2018/'19
105.000
27.000
16.000
18.000
22.000
1.000

175.000

492.000

534.000

189.000

2.1 Internationale bijeenkomsten
Voorgaand jaar is er rekening gehouden met de organisatie van een UEFA Congres inzake het EK 2020 dat in
Amsterdam plaats zou vinden. Derhalve is het budget voor 2020/’21 verlaagd met circa € 100.000.
2.2 Receptie- en representatiekosten
In de begroting 2019/’20 was rekening gehouden met de organisatie van een voetbalcongres/symposium en het
bijbehorende afscheid van de bondsvoorzitter. Deze activiteiten waren eenmalig derhalve is het budget in de
begroting 2020/’21 verlaagd naar € 25.000.

3. Bijdragen KNVB entiteiten

Bijdrage aan KNVB Academie inzake
internationale projecten
Uitkeringen met betrekking to UEFA
Uitkeringen FIFA Forward operational costs
Uitkeringen FIFA Forward projects
Bijdragen KNVB entiteiten

3.1
3.2

Begroting
2020/'21

Prognose Q2
2019/'20

Begroting
2019/'20

Jaarrekening
2018/'19

63.000
1.600.000
765.000
161.100
2.589.100

63.000
1.150.000
606.000
259.000
2.078.000

63.000
1.150.000
597.000
0
1.810.000

63.000
1.150.000
790.000
269.000
2.272.000

3.1 Uitkering FIFA Forward Operational costs
De FIFA-bijdrage voor operationele kosten bedraagt € 900.000. Deze bijdrage wordt op basis van de door de
FIFA gestelde voorwaarden voor circa € 315.000 toebedeeld aan de businessunit BV en voor circa € 450.000
toebedeeld aan de businessunit AV. De resterende bijdrage van circa € 135.000 blijft binnen de
bondsgerelateerde activiteiten, ter dekking van de kosten verband houdend met de functies van SecretarisGeneraal en bondsvoorzitter.
3.2 Uitkering FIFA Forward Projects
De FIFA-bijdragen voor projecten bedraagt € 161.000. Deze bijdrage wordt op basis van de verschillende aan
het beleidsplan gerelateerde ingediende projecten toebedeeld aan de businessunit BV en aan de businessunit
AV.

4. Resultaat deelnemingen
Resultaat deelnemingen

Resultaat Sportlink Services B.V.
Resultaat KNVB Campus B.V.
Resultaat deelnemingen

4.1
4.2

Begroting
2020/'21
113.000
36.000
149.000

Prognose Q2
2019/'20
113.000
33.000
146.000

Begroting
2019/'20
122.000
36.000
158.000

Jaarrekening
2018/'19
65.000
15.000
80.000

4.1 Resultaat deelneming Sportlink Services B.V.
Op basis van de meest recente informatie is het begrote resultaat deelneming Sportlink Services B.V. in de
begroting 2020/’21 verantwoord. Het begrote resultaat bedraagt circa € 226.000 positief.
Gerelateerd aan 50% van het aandelenkapitaal is voor het resultaat deelneming € 113.000 positief opgenomen.
4.2 Resultaat deelneming KNVB Campus B.V.
Op basis van de meest recente informatie is het begrote resultaat van de 100%-deelneming KNVB Campus B.V.
verantwoord. Het resultaat van de KNVB Campus B.V. bestaat vrijwel geheel uit het aandeel in de exploitatie
van de Woudschoten-KNVB VOF, waarin een 50% belang wordt aangehouden. De begrotingscijfers van de
Woudschoten-KNVB VOF tonen voor het boekjaar 2020/’21 een positief resultaat van circa € 72.000 na
vennootschapsbelasting. Gerelateerd aan het belang van 50% is voor het resultaat deelneming € 36.000 positief
opgenomen.
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Exploitatierekening Facilitair Bedrijf
Begroting
2020/'21

Prognose Q2
2019/'20

Begroting
2019/'20

Jaarrekening
2018/'19

Bijdragen groepsmaatschappijen

8.460.600

8.312.400

7.823.000

7.859.000

Som der bedrijfsopbrengsten

8.460.600

8.312.400

7.823.600

7.859.000

Bedrijfslasten
Personeelskosten
Afschrijvingen
Facilitair
Bureaukosten
ICT-kosten
Ondersteuning en advisering
Som der bedrijfslasten

2.677.700
747.300
717.800
576.000
3.237.000
318.500
8.274.300

2.517.000
693.300
646.100
537.000
3.413.500
308.500
8.115.400

2.505.400
664.300
654.700
516.200
2.972.500
313.500
7.626.600

2.574.000
662.000
693.000
510.000
2.915.000
299.000
7.653.000

186.300

197.000

197.000

206.000

-186.300

-197.000

-197.000

-206.000

0

0

0

0

Bedrijfsopbrengsten

Bedrijfsresultaat
Financiële Opbrengsten en Kosten
Exploitatiesaldo

Binnen het facilitair bedrijf worden de overheadkosten en de doorberekeningen op basis van de interne
verdeelsleutels verantwoord.
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BONDSBESTUUR
VERSLAG EERSTE SEIZOENSHELFT 2019/’20
GOVERNANCE
De taken en bevoegdheden, de samenstelling en de benoeming van de leden van het bondsbestuur
zijn vastgelegd in de Statuten van de KNVB en het Reglement Bondsbestuur.
Taken en bevoegdheden bondsbestuur
De belangrijkste taak van het bondsbestuur is het besturen van de KNVB, uiteraard met inachtneming
van de beperkingen van de Statuten, het Reglement Amateurvoetbal en het Reglement Betaald Voetbal.
Dit houdt onder meer in dat het bondsbestuur -al dan niet onder voorwaarden- bevoegd is binnen de
vastgestelde begroting te handelen en meerjarige verplichtingen aan te gaan voor (de leden van) de KNVB.
Tot het takenpakket van het bondsbestuur behoren onder andere de nationale en internationale
vertegenwoordiging van de KNVB, het beslissen in competentieverschillen binnen de KNVB en de zorg
voor het personeelsbeleid. Het bondsbestuur kan taken en bevoegdheden geheel of gedeeltelijk
delegeren en heeft dat ook gedaan.
Het bondsbestuur legt verantwoording af aan de bondsvergadering.
Samenstelling bondsbestuur
Tijdens de verslagperiode bestond het bondsbestuur uit:
• Michael van Praag, bondsvoorzitter
• Eric Gudde, directeur betaald voetbal/voorzitter bestuur betaald voetbal; en
• Jan Dirk van der Zee, directeur-bestuurder amateurvoetbal.
Vanwege het bereiken van de maximale zittingstermijn is Michael van Praag op de bondsvergadering
van 16 december 2019 afgetreden. Per 17 december 2019 is hij opgevolgd door Just Spee.
VERGADERINGEN
Het bondsbestuur is in de eerste helft van het seizoen 2019/’20 drie keer in reguliere vergadering
bijeengeweest. Bij deze vergaderingen zijn naast de leden van het bondsbestuur ook de secretarisgeneraal, de manager communicatie en de ambtelijk secretaris aanwezig.
Naast deze reguliere vergaderingen heeft een voorbespreking van de bondsvergadering d.d.
16 december 2019 plaatsgevonden. Verder vindt op ad hoc-basis mondeling of telefonisch overleg en
afstemming plaats.
De agenda’s en verslagen van de vergadering van het bondsbestuur worden gedeeld met
de raad van toezicht amateurvoetbal, raad van commissarissen betaald voetbal, directie,
bestuurssecretaris amateurvoetbal en general counsel.
In de vergaderingen van het bondsbestuur wordt onder meer aandacht besteed aan:
• de (voortgang van de) realisatie van de doelstellingen van de KNVB;
• de strategie en de risico’s verbonden aan de ondernemingsactiviteiten;
• sectie-overstijgende onderwerpen;
• internationale strategie en actviteiten;
• de naleving van de wet- en regelgeving.
Met inachtneming hiervan en ingegeven door de actualiteit is in de verslagperiode met name aandacht
geweest voor de navolgende onderwerpen:

BONDSBESTUUR
Verslag eerste seizoenshelft 2019/’20

Vertegenwoordigend voetbal
Rond het vertegenwoordigend voetbal is o.a. aandacht besteed aan het volgende:
• Door het behalen van zilver op het WK Vrouwen 2019 onder leiding van bondscoach Sarina Wiegman,
plaatste de OranjeLeeuwinnen zich voor deelname aan de Olympische Spelen 2020. Als eerbetoon
voor al haar verdiensten voor het Nederlands vrouwenvoetbal heeft het bondbestuur besloten een beeld
van Sarina in de beeldentuin van de KNVB Campus te plaatsen. Ook zal een visiedocument worden
opgesteld waarin criteria voor verdere uitbreiding van de beeldentuin zullen worden opgenomen.
Tijdens de vergaderingen is het bondsbestuur rond de OranjeLeeuwinnen geïnformeerd over
- de voortgang in de voorbereidingen op de Olympische Spelen 2020;
- de verlenging van het contract met bondscoach Sarina Wiegman t/m het EK in 2021;
- het streven de premies van de vrouwen gelijk te stellen aan de premies van de mannen; en
- het idee van de Franse voetbalbond voortaan in het voorjaar een toernooi te organiseren waaraan het A-elftal vrouwen van Frankijk, Nederland, Canada en Brazilië deelnemen en het besluit
hieraan deel te nemen. Het eerste toernooi vindt in het voorjaar van 2020 in Frankrijk plaats.
• Het elftal O17 mannen bereikte op het WK 2019 in Brazilië de halve finale. Een mooie prestatie.
Hetzelfde geldt voor de prestatie van het Nederlands elftal mannen dat zich in het najaar van 2019
plaatste voor deelname aan het eindtoernooi van EURO2020. Dit was één van de doelstellingen
van de KNVB nadat eerder twee eindtoernooien waren gemist.
• Trots was het bondsbestuur op de grote Oranje-vertegenwoordiging bij de nominaties en op het
podium tijdens de uitreiking van de UEFA Player of the Year op 29 augustus 2019 en de Best FIFA
Football Awards op 23 september 2019. Respect was er voor de FIFA-voorzitter die tijdens de
uitreiking ferm inging op de problematiek in Italië (racisme) en Iran (verbod stadionbezoek vrouwen).
Optimaliseren voetbalpiramide (inclusief herstructurering jeugdopleiding)
In alle vergaderingen van het bondsbestuur is de uitwerking van de issues zoals vastgesteld op de
buitengewone bondsvergadering d.d. 27 mei 2019 aan de orde geweest. Dit betrof:
• beloftenteams in de eerste, tweede, derde divisie (?) en zo ja, waar en hoe? Hierbij tevens
aandacht besteden aan de oorspronkelijke doelstelling en in hoeverre deze wordt bereikt;
• in combinatie met de implementatie van een competitie onder 21 (zowel voor betaald voetbal als
top amateurvoetbal en wellicht ook voor andere amateurvoetbalniveaus);
• afspraken op lange(re) termijn over promotie/degradatie tussen de eerste en tweede divisie.
Tijdens zijn eerste bespreking heeft het bondsbestuur besloten de herstructurering van het
topjeugdvoetbal hierin mee te nemen. Dit heeft geresulteerd in het visiedocument “Voor ons voetbal,
voor de voetballers”. Dit visiedocument en de uitwerking is ter goedkeuring voorgelegd aan de
bondsvergadering, die op 16 december 2019 (met één tegenstem) hiermee instemde.
Betalen in het amateurvoetbal / nationaal opleidingsvergoedingensysteem
De werkgroep ‘Betalen amateurspelers’ heeft voorstellen voorbereid voor het afschaffen van de
amateurspeler met een niet-geregistreerd contract. Het bondsbestuur heeft deze voorstellen ter
goedkeuring gevoegd bij de agenda van de bondsvergadering d.d. 16 december 2019. Op de
vergadering zelf is ingestemd met het voorstel van het bondsbestuur besluitvorming hierover door te
schuiven naar de voorjaarsvergadering in 2020. Onderdeel van de voorstellen is namelijk aanpassing
van het opleidingsvergoedingensysteem. Op dat moment werd in het betaald voetbal nog gesproken
over aanpassing van het poolvergoedingensysteem. Beide vergoedingen staan in verband met elkaar.
Ook waren beide secties nauwelijks in de gelegenheid geweest om goed over de voorstellen (en de
consequenties daarvan) van gedachten te wisselen. De vragen die over de voorstellen al waren
gesteld op de najaarsvergaderingen van de ledenraad amateurvoetbal en de algemene vergadering
betaald voetbal worden nu meegenomen in de nadere uitwerking.
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Veranderagenda betaald voetbal
De directeur betaald voetbal heeft het bondsbestuur geïnformeerd over de ontwikkelingen rond de
veranderagenda van de eredivisie. Drie van de maatregelen die de eredivisie per 2019/’20 wilde
invoeren, raakten de KNVB. Op verzoek van de ECV heeft de KNVB deze uitgewerkt. Dit betrof
maatregelen die betrekking hadden op de promotie/degradatieregeling ere- en eerste divisie, de
instroom van deelnemers aan de groepsfases van de UEFA Champions League en UEFA Europa
League in de TOTO KNVB Beker en de optimale afstemming competitie op Europese verplichtingen.
Tijdens het seizoen 2019/’20 zal blijken wat het resultaat van de gewijzigde promotie-/degradatieregeling en instroom is. De Europees spelende clubs krijgen inmiddels ruimte om wedstrijden te
verplaatsen als dit rond Europese wedstrijden is gewenst.
Aanvalsplan om racisme in het voetbal te bestrijden
Naar aanleiding van de racistische spreekkoren tijdens de wedstrijd FC Den Bosch – Excelsior op
17 november 2019 heeft op 28 november 2019 overleg plaatsgevonden met minister-president Rutte,
minister Bruins (MZS) en minister Grapperhaus (J&V). Afgesproken werd dat de KNVB samen met het
kabinet uiterlijk 31 januari 2020 komt met een aanvalsplan om racisme in het voetbal te bestrijden.
Het bondsbestuur heeft op de bondsvergadering van 16 december 2019 verslag hiervan gedaan.
Daarbij is aangegeven welke maatregelen het plan onder meer zal bevatten.
Governance
•

Opvolging bondsvoorzitter najaar 2019
Michael van Praag is op 16 december 2019 afgetreden als bondsvoorzitter. Zijn opvolger was op
de buitengewone bondsvergadering van 28 mei 2019 per 17 december 2019 al benoemd. Door
deze handelwijze kon Michael zijn opvolger, Just Spee, goed inwerken en heeft Just Spee zich
goed kunnen voorbereiden op zijn nieuwe rol als bondsvoorzitter. Besloten is dan ook binnen de
KNVB bij cruciale functies voortaan dezelfde systematiek te hanteren. Ook is afgesproken het
benoemingsproces te evalueren en te bezien of en zo ja, welke aanpassingen nodig zijn om het
proces nog verder te verbeteren. Deze evaluatie vindt plaats in het voorjaar van 2020.
Met het aftreden van Michael van Praag als bondsvoorzitter ontstonden in het bestuur van SSZ
(voorzitter) en de Stichting Events KNVB (lid) vacatures. Het bondsbestuur heeft in deze
vacatures per 17 december 2019 Just Spee benoemd.

•

Bondsvergadering: frequentie en themasessies
Met ingang van het seizoen 2018/’19 vindt twee keer per jaar een bondsvergadering plaats en
wordt aan elke bondsvergadering een themasessie gekoppeld. Rond de bondsvergadering van
16 december 2019 is geen themasessie gehouden. Deze dag stond geheel in het teken van het
afscheid van Michael van Praag.

•

Vergadering van toezichthouders
De leden van de RvT AV en RvC BV komen twee keer per jaar bijeen. Op de vergadering van
20 november 2019 waren naast de toezichthouders ook de bondsvoorzitter, de directeur betaald
voetbal en de directeur amateurvoetbal aanwezig. Tijdens deze vergadering is gesproken over de
strategische agenda: de inrichting van de vertegenwoordigende elftallen, de verdeling van de
commerciële inkomsten en de verdeelsleutel van de operationele kosten over het amateurvoetbal
en het betaald voetbal. Afgesproken is in het overleg hierover de aankomende opvolging in een
aantal cruciale functies mee te nemen.
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Verder is gesproken over het optimaliseren van de voetbalpiramide, de HR-projecten waarmee de
directie in het najaar van 2019 is gestart en het racistisch incident tijdens de wedstrijd FC Den
Bosch – Excelsior op 17 november 2019.
De toezichthouders zijn geïnformeerd over de ontwikkelprogramma’s voor de algemeen en
technisch directeuren van BVO’s, het voornemen dergelijke programma’s ook te ontwikkelen voor
toezichthouders bij BVO’s alsook de ontwikkeling van een scholingstraject voor de KNVBambassadeurs. De manager communicatie is tijdens de vergadering ingegaan op het imago, de
reputatie en de communicatie van de KNVB. Tot slot is verslag gedaan van het halfjaarlijks
overleg tussen delegaties van de vergadering van toezichthouders en de OR en de bijeenkomst
van de gezamenlijke auditcommissies AV en BV d.d. 28 oktober 2019.. In dit kader is gemeld dat
met de huidige accountant een evaluatiesessie zal worden gehouden en de evaluatie van de
nieuwe systematiek in de financiële governance doorgeschoven wordt naar het voorjaar 2020.
Dit vanwege de korte tijdspanne en de recente mutaties in de auditcommissies AV en BV.
Internationale ontwikkelingen
De bondsvoorzitter en de secretaris-generaal doen tijdens de vergaderingen van het bondsbestuur
verslag van internationale bijeenkomsten en informeren het bondsbestuur over zaken die op internationaal gebied spelen. Tijdens de verslagperiode is o.a. het volgende aan de orde geweest:
•

Grensoverschrijdende competitie Nederland / Belgie: BeNeLiga
Op initiatief van zes Belgische en vijf Nederlandse clubs vindt een haalbaarheidsonderzoek naar
een BeNeLiga plaats. De KNVB, KBVB en de ECV zijn hierbij inmiddels aangesloten. Vanuit de
KNVB heeft Gijs de Jong zitting in de stuurgroep, samen met Mattijs Manders als vertegenwoordiger van de Eredivisie. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Deloitte. Het eerste onderzoek
bevestigt dat een BeNeLiga potentieel significant waardeverhogend is.
Deze uitkomsten waren aanleiding om het onderzoek voort te zetten. Het bondsbestuur heeft de
onderzoekers geadviseerd Just Spee te interviewen. Vanwege zijn achtergrond heeft hij veel
kennis op het gebied van media, een van de cruciale pijlers in de waarde van de BeNeLiga.
Besluitvorming over de wijziging van de competities ligt bij de KNVB. Voor het inrichten van
grensoverschrijdende competities is toestemming van de UEFA nodig.

•

Evenementen en toernooien
Het bondsbestuur is geïnformeerd over de voortgang in de organisatie van het UEFA-congres dat
op 3 maart 2020 in Amsterdam plaatsvindt, de drie groepswedstrijden en achtste finale van
EURO2020 die ook in Amsterdam plaatsvinden en de organisatie van het EK Futsal dat in 2022 in
Amsterdam (Ziggo Dome) en Groningen (Martini Plaza) plaatsvindt.
Het bondsbestuur heeft besloten een bid in te dienen voor het hosten van de UEFA Women’s CLfinale 2023 met als locatie het PSV-stadion. Oorspronkelijk stond de finale in 2025 voor ogen,
maar een succesvolle finale in Nederland kort voordat een bid voor het WK Vrouwen 2027 moet
worden ingediend, kan als visitekaartje dienen. De UEFA besluit op 2 maart 2020 wie de
organisatie toegewezen krijgt. Met betrekking tot het WK Vrouwen 2027 wordt nog bezien of een
samenwerking met een van onze buren zal worden aangegaan.

•

Internationale samenwerkingen: MVO internationaal en Memo of Understandings (MoU)
Het bondsbestuur heeft ingestemd met het organiseren van een WorldCoaches-programma in
Saoedi-Arabië. Dit is een bescheiden pilotprogramma, waarbij vooral aandacht is voor het opleiden
van jeugdcoaches. Bezien zal worden of het programma kan bijdragen aan de ontwikkeling van het
vrouwenvoetbal. Verder werkt de KNVB met NMC Bright aan een project op Bonaire. Dit project
staat in het teken van de jeugdopleiding en wordt voor een groot deel gefinancierd door het
Ministerie van Binnenlandse Zaken
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Binnen de KNVB bestaat de overtuiging dat de KNVB internationaal zowel op sociaal als op
commercieel gebied veel potentie heeft. Dit maakt een tweede internationale label (commercieel)
naast WorldCoaches gewenst. Het bondsbestuur heeft met interesse kennisgenomen van een
nadere toelichting hierop en heeft erop gewezen dat het goed is hiermee klein, dus met een
beperkt aantal activiteiten, te beginnen en ervoor te zorgen dat bij de onderhandelingen met
internationale partijen personen betrokken worden die hierin ervaring hebben.
Verder is het bondsbestuur geïnformeerd over de voortgang in de met China in januari 2019
afgesloten MoU. In september 2019 is met Duitsland een MoU afgesloten. Stilgestaan is bij de met
Iran afgesloten MoU. In het najaar van 2019 heeft de UEFA in het kader van EqualGames verzocht
geen wedstrijden meer te spelen in landen waar vrouwen geen toegang hebben tot stadions, zoals
op dat moment in Iran het geval was. Het bondsbestuur stelde vast dat de MoU met Iran kon
worden gehandhaafd. Niet de bond maar de overheid verbiedt het bezoek van vrouwen aan
stadions en de samenwerking met Iran is ook gericht op het vrouwenvoetbal. Verder geeft de
KNVB geen politieke statements af. De KNVB neemt bij het bepalen of met een land een
samenwerking wordt aangegaan, het standpunt van de Nederlandse regering in acht.
•

Transfersommen / intermediairs
In de vergaderingen van het bondsbestuur is stilgestaan bij:
• de transfersommen die in het seizoen 2019/’20 in Europa zijn uitgegeven. De som hiervan
bedroeg € 6,7 miljard. Maar liefst € 0,85 miljard hiervan is bestemd voor de zaakwaarnemers
(12,5%). Naast dit percentage zijn er ook nog de kosten voor factoring. Dit geld vloeit weg uit
het voetbal. Dit aspect vraag aandacht en wordt meegenomen naar UEFA en FIFA.
• de brief van het Football Agents Forum d.d 18 oktober 2019 aan alle Europese bonden. Naar
aanleiding van de voorgenomen wijzigingen in de Players’ Agent Regulations die verband
houden met de introductie van zogenaamde ‘caps’ kondigt zij aan alle juridische stappen te
zullen nemen die nodig zijn om te voorkomen dat deze regels worden geïmplementeerd en
claims voor schadeloosstellingen te zullen neerleggen bij iedereen (ook individuen) die
verantwoordelijk is dan wel heeft meegewerkt aan de implementatie van de regels.
Als bijlage bij de brief is een schrijven met dezelfde strekking aan de FIFA Council gevoegd.
Het bondsbestuur heeft kennisgenomen van deze brief en houdt via de secretaris-generaal ter
zake contact met UEFA en FIFA.

•

Voordrachten Nederlandse kandidaten voor UEFA Commissies en Expert Panels
Voor de zittingsperiode 2019 – 2023 heeft het bondsbestuur de zittende Nederlandse leden in de
UEFA Commissies en Expert Panels voor herbenoeming voorgedragen. Ze zijn allen herbenoemd. Daarnaast heeft de UEFA twee nieuwe vrouwelijke kandidaten benoemd die de KNVB
extra had voorgedragen. Bij de kandidaatstelling voor de periode 2023 – 2027 zal het
bondsbestuur het aspect diversiteit nog nadrukkelijker meenemen. Tijdens de verslagperiode is
gestart met een halfjaarlijks overleg van de KNVB met de twaalf Nederlandse commissie- en
panelleden. Tijdens dit overleg is er aandacht voor de internationale strategie en de
dwarsverbanden tussen de verschillende UEFA Commissies en Expert Panels.

•

Verkenning internationale strategie
Het bondsbestuur is geïnformeerd over de wijze waarop de KNVB samen met de Eredivisie CV,
Ajax, PSV en Feyenoord het Nederlands voetbal internationaal op de kaart wil zetten, zowel
maatschappelijk als commercieel. De eerste route zal eindigen met een grootschalig event op het
Dubai World EXPO2020. De kosten hiervan worden gedeeld door de deelnemers aan de
internationale coalitie (evenredig) en EXPO2020/RVO.
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•

Internationale lobbystrategie en stakeholdermanagement
Het bondsbestuur heeft met interesse kennisgenomen van de ideeën over en de aanpak van de
internationale lobbystrategie en stakeholdermanagement. Het bondsbestuur heeft daarbij aandacht
gevraagd voor de lobbystrategie rond het kandidaatstellen van Just Spee als opvolger van
Michael van Praag in het UEFA Executive Committee. Michael treedt in 2021 af.

•

Rinus App
Het bondsbestuur heeft op voorwaarde van afstemming met de afdeling commerciële zaken
ingestemd met het voorstel deze succesvolle app te vermarkten, waarbij snel en klein
(in China) wordt gestart en duurzaam wordt geëindigd (uitbreiding naar India, Saudi Arabië en
Zuid-Amerika). Net als WorldCoaches is het een vorm van ontwikkelingswerk: de KNVB bouwt iets,
ontwikkelt het door en zet het vervolgens uit in de wereld. De KNVB beschikt op dit moment (nog)
niet over de voor dit project vereiste verkooporganisatie of consultancy-tak. De KNVB kan hierbij
worden geholpen door externe partijen. Het verkopen van de app zal niet direct de hoofdprijs
opleveren, maar de consultancy en opleidingen die daaruit voortvloeien mogelijk wel. Het
intellectuele eigendom van de app ligt bij de KNVB. Na afstemming met de afdeling commerciële
zaken zal een business case worden opgesteld.

•

Football Technology & Innovation – VAR Technology 2.0.
Op 17 september 2019 heeft een FIFA-workshop plaatsgevonden over de verdere ontwikkeling
van de VAR. Er wordt een R&D-programma richting het WK in Qatar in 2022 opgezet. De KNVB
neemt hierin met de voetbalbond van Qatar, de Deutscher Fussball Liga, de Major League Soccer
en de FIFA een voortrekkersrol in. Het plan is bij het WK in 2022 buitenspeldetectie toe te passen.
De deelnemers zullen dit bij bepaalde events testen. Tijdens het WK clubteams in Qatar (11 t/m 21
december 2019) hebben de eerste testen plaatsgevonden. In Nederland zal dit bij de JCS 2020
plaatsvinden. Daarnaast wil de FIFA de VAR toegankelijk maken voor alle bonden.
Er zal een ‘Working Group VAR Technology 2.0. worden opgericht. Deze werkgroep zal zich naast
de buitenspeldetectie, focussen op een light VAR-versie en het verbeteren van de communicatie
voor de fans in de stadions en de kijkers op TV.

•

Vuurwerk bij de finales van de UEFA Champions League en UEFA Europa League
The Council of Europe Convention on an Integrated Safety, Security and Service Approach at
Football Matches and Other Sports Events heeft de UEFA verzocht ook het georganiseerd
afsteken van vuurwerk tijdens deze wedstrijden te stoppen. Het geeft een verkeerd signaal richting
de supporters en toeschouwers. De UEFA-voorzitter heeft de brief ter behandeling neergelegd bij
het UEFA Stadium & Security Committee.

•

VoetbalTV – FIFA Forward Project 2018
Eind 2019 heeft het bondsbestuur besloten bij de FIFA een aanvraag in te dienen uit het resterend
deel van het FIFA Forward Project 2018 voor het deels dekken van de juridische kosten die rond
VoetalTV zijn gemaakt om dit project te laten voldoen aan de (privacy)wetgeving.

•

Wijziging opzet Europese clubcompetities per 2024/’25
De UEFA wil de opzet van de Europese clubcompetities per 2024/’25 wijzigen. Ze wil hierover in
2020 duidelijkheid hebben. In het voorjaar van 2019 heeft ze een format gepresenteerd. Hierop is
veel commentaar gekomen. Ook van de KNVB. Dit format wakkert de sportieve ongelijkheid verder
aan en verzwakt de nationale competities. De directeur betaald voetbal heeft het bondsbestuur
geïnformeerd over de brandbrief die vanuit de ECV en de KNVB hierover bij de UEFA is
neergelegd.
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Overige onderwerpen
•

130-jarig bestaan KNVB
Op 8 december 2019 bestond de KNVB 130 jaar. Besloten is vooral op communicatieve wijze
aandacht aan dit jubileum te schenken èn in het kader van dit jubileum een ode te brengen aan het
voetbalshirt. Hiervoor is een uniek Oranje voetshirt ontwikkeld dat 130 jaar Nederlands voetbal in
zich verenigt. In het najaar van 2019 zijn KNVB-medewerkers en -ambassadeurs op pad geweest
om bij alle voetbalverenigingen dit shirt te ruilen tegen een shirt van de clubs. Deze actie is een
groot succes worden.

•

Wall of Fame
Op 30 april 2019 is op de KNVB Campus een Wall of Fame onthuld. Hierop prijken de namen van
alle spelers en bondscoaches die voor het Nederlands A-elftal mannen of vrouwen zijn uitgekomen
of als fan meer dan 100 wedstrijden heeft bezocht. Het bondsbestuur heeft inmiddels ook verzocht
een vergelijkbaar monument voor scheidsrechters op de KNVB Campus te ontwikkelen. Op deze
Wall of Fame zullen de scheidsrechters worden vermeld die internationaal actief zijn geweest.

•

Klachtenregeling
Op verzoek van de ledenraad amateurvoetbal is de klachtregeling geüpdatet. De nieuwe regeling
is vervolgens gepubliceerd op www.knvb.nl.

•

KNVB Ereleden en bondsridders – event
Op 20 december 2018 is besloten één keer per twee jaar een event te organiseren voor de
ereleden en bondsridders. Besloten is dit event in 2020 te laten plaatsvinden voorafgaand aan de
laatste thuiswedstrijd van de OranjeLeeuwinnen in de aanloop naar de Olympische Spelen 2020.

•

Rookvrije sportverenigingen
Het bondsbestuur heeft met tevredenheid kennisgenomen van de mededeling van de directeur
amateurvoetbal dat het aantal (gedeeltelijk) rookvrije sportverenigingen in 2019 is verdubbeld van
zo’n 550 naar bijna 1200 clubs. Ook bij de voetbalclubs was de stijging fors: van 208 in 2018 naar
432 in 2019. In het maatschappelijk manifest staat aangeven dat de KNVB in 2025 wil beschikken
over minimaal 50% rookvrije voetbalverenigingen.

•

Toekennen keurmerk aan ProAgent
In maart 2017 heeft het bondsbestuur het keurmerk voor spelersvakbonden en intermediairorganisaties geïntroduceerd. Om hiervoor in aanmerking te komen, dient de desbetreffende
vakbond of organisatie te voldoen aan de door het bondsbestuur vastgestelde voorwaarden.
Tijdens de verslagperiode heeft het bondsbestuur aan ProAgent dit keurmerk toegekend.

•

Public Affairs
Tijdens de vergaderingen van het bondsbestuur is in aanwezigheid van David Pranger (hoofd
Corporate Affairs KNVB) gesproken over onderwerpen zoals het Preventieakkoord, het Nationale
Sportakkoord (deelakkoord 6: topsport, media en evenementen), bewegingsvaardigheid
(motorische ontwikkeling bij kinderen), de Wet Arbeidsmarkt in Balans, de Bos-taks, financiële
integriteit, de Wet op de Online Kansspelen en internationale zaken (o.a. wijziging regelgeving
rond spelersmakelaars en aanpak matchfixing).

•

NOC*NSF
Jan Dirk van der Zee is vanuit zijn functie van directeur amateurvoetbal betrokken bij het
NOC*NSF. In de vergaderingen van het bondsbestuur doet hij verslag van bijeenkomsten van het
NOC*NSF en informeert hij het bondsbestuur over relevante ontwikkelingen.
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FINANCIEEL BEHEER
In de eerste helft van het seizoen 2019/’20 is de jaarrekening bondsgerelateerde activiteiten 2018/’19
binnen het bondsbestuur aan de orde geweest. Dit gebeurde nadat de jaarrekening betaald voetbal
2018/’19 en de jaarrekening amateurvoetbal 2018/’19 door de directie waren besproken in de gezamenlijke bijeenkomst van de auditcommissies betaald voetbal en amateurvoetbal. De jaarrekening
bondsgerelateerde activiteiten 2018/’19 maakt onderdeel uit van de jaarrekening betaald voetbal
2019/’19 en de jaarrekening amateurvoetbal 2018/’19. Vervolgens is de jaarrekening ter vaststelling
aan de bondsvergadering voorgelegd.
SAMENTELLING DIRECTIE
Gedurende de verslagperiode bestond de directie uit Eric Gudde (directeur betaald voetbal),
Jan Dirk van der Zee (directeur amateurvoetbal), Jean Paul Decossaux (commercieel directeur),
Ron Francis (financieel directeur), Nico-Jan Hoogma (directeur topvoetbal), Art Langeler (directeur
voetbalontwikkeling) en Meta Römers (operationeel directeur).
NEVENFUNCTIES EN/OF -WERKZAAMHEDEN
Ieder lid van het bondsbestuur heeft voldoende tijd ter beschikking voor een behoorlijke vervulling van
zijn functie. Ieder lid verstrekt aan het bondbestuur een opgave van zijn/haar nevenwerkzaamheden
en/of -functies die hij/zij voornemens is te gaan verrichten, indien en voor zover dit redelijkerwijs
conflicterend zou kunnen zijn met de behoorlijke functievervulling. Het is de leden niet toegestaan
nevenwerkzaamheden en/of -functies te verrichten waardoor een goede vervulling van de functie niet
in redelijkheid zou zijn verzekerd.
ROOSTER VAN AFTREDEN
Het bondsbestuur heeft het volgende aftreedrooster vastgesteld:
Benoemd

Herbenoeming

Herbenoeming

Herbenoeming

Definitief
aftredend

Just Spee
Bondsvoorzitter

16.12.19

bondsvergadering
najaar 2022

bondsvergadering
najaar 2025

bondsvergadering
2028

bondsvergadering
najaar 2031

Eric Gudde
Directeur
betaald voetbal

07.11.17

door RvC BV
per datum bondsvergadering najaar
2020 voor één jaar

x

x

bondsvergadering
najaar 2021
(conform afspraak)

Jan Dirk van der Zee
Directeur
amateurvoetbal

07.11.17

door RvT AV
per datum bondsvergadering najaar
2020 voor drie jaar

door RvT AV
per datum bondsvergadering najaar
2023 voor drie jaar

x

bondsvergadering
najaar 2026 (bereiken maximum
termijn 12 jaar)

BEZOLDIGING / ONKOSTENDECLARATIES
De functie van bondsvoorzitter was tot en met 16 december 2019 onbezoldigd. De leden van het
bondsbestuur zijn vanuit hun functies binnen de sectie amateurvoetbal respectievelijk sectie betaald voetbal
van de KNVB tot lid van het bondsbestuur benoemd. Voor het lidmaatschap van het bondsbestuur
ontvangen zij geen extra honorering.
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Onkosten van de bondsvoorzitter worden volgens vastgesteld beleid op declaratiebasis vergoed. Jaarlijks
worden de ingediende declaraties ingezien en beoordeeld. De uitkomst daarvan wordt gerapporteerd aan
het bondsbestuur en ter inzage voorgelegd aan de accountant. Beoordeling van de door de overige leden
van het bondsbestuur ingediende declaraties is een verantwoordelijkheid van de secties waaronder zij
ressorteren.
Zeist, 7 mei 2020
Just Spee
Eric Gudde
Jan Dirk van der Zee
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Definitie contractspeler
Afkortingen en begripsbepalingen
Begripsbepalingen
Contractspeler 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
arbeidsovereenkomst heeft
afgesloten, krachtens welke
hij een geldelijke vergoeding
ontvangt voor zijn deelname
aan wedstrijden en/of
trainingen. De omvang van
een geregistreerde
arbeidsovereenkomst in het
amateurvoetbal zal ten
minste 12 uur per week
bedragen.*

Contractspeler

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
arbeidsovereenkomst
spelerscontract als bedoeld in
artikel 34 van het Reglement
Amateurvoetbal of artikel 53
van het Reglement Betaald
Voetbal heeft afgesloten,
krachtens welke hij een
geldelijke vergoeding
ontvangt voor zijn deelname
aan wedstrijden en/of
trainingen. De omvang van
een geregistreerde
arbeidsovereenkomst
spelerscontract 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
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

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 spelerscontract
als bedoeld in artikel 34 van het Reglement
Amateurvoetbal of artikel 53 van het
Reglement Betaald Voetbal 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
ontvangen voor hun deelneming aan de door
het bestuur betaald voetbal georganiseerde
competities.
c. Actieve amateurs:
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en/of trainingen.
d. Niet-actieve amateurs:
personen die niet deelnemen aan wedstrijden
en/of trainingen.

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.

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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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
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;

(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
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;
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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
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

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
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
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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.

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)

Artikel 31 – Statuten, reglementen, uitvoeringsbesluiten en wijzigingsbesluiten
1. en 2.
3. a. Het bondsbestuur en de sectiebesturen
amateurvoetbal en betaald voetbal zijn bevoegd
om in spoedeisende gevallen waarin de Statuten
of reglementen niet voorzien, voor de duur van
ten hoogste één jaar een uitvoeringsbesluit vast
te stellen. Een dergelijk besluit dient aan de
eerstvolgende bondsvergadering respectievelijk
algemene vergadering amateurvoetbal of
algemene vergadering betaald voetbal ter
bekrachtiging te worden voorgelegd.
b. Het bondsbestuur en het sectiebestuur
betaald voetbal zijn bevoegd om in
spoedeisende gevallen, voor de duur van ten
hoogste één jaar terzake van de hierna
genoemde reglementen, gehoord de
reglementscommissie, een wijzigingsbesluit vast
te stellen. Het voorgenomen besluit dient ten
minste twee weken voor de vergadering van het
desbetreffende bestuur gepubliceerd te worden
met vermelding van de termijn waarbinnen
gereageerd kan worden aan dat bestuur.
Een dergelijk besluit dient aan de eerstvolgende
bondsvergadering respectievelijk
sectievergadering ter bekrachtiging te worden
voorgelegd, zulks op straffe van verval met
ingang van een dag na de desbetreffende
algemene vergadering. De bevoegdheid van het
bondsbestuur bestrijkt de volgende
reglementen:
- Algemeen Reglement;

(ongewijzigd)
3. a. Het bondsbestuur en de sectiebesturen
amateurvoetbal en betaald voetbal zijn bevoegd
om in spoedeisende gevallen waarin de Statuten
of reglementen niet voorzien, voor de duur van
ten hoogste één jaar een uitvoeringsbesluit vast
te stellen. Een dergelijk besluit dient aan de
eerstvolgende bondsvergadering respectievelijk
algemene vergadering amateurvoetbal of
algemene vergadering betaald voetbal ter
bekrachtiging te worden voorgelegd.
b. Het bondsbestuur en het sectiebestuur
betaald voetbal zijn bevoegd om in
spoedeisende gevallen, voor de duur van ten
hoogste één jaar terzake van de hierna
genoemde reglementen, gehoord de
reglementscommissie, een wijzigingsbesluit vast
te stellen. Het voorgenomen besluit dient ten
minste twee weken voor de vergadering van het
desbetreffende bestuur gepubliceerd te worden
met vermelding van de termijn waarbinnen
gereageerd kan worden aan dat bestuur.
Een dergelijk besluit dient aan de eerstvolgende
bondsvergadering respectievelijk
sectievergadering ter bekrachtiging te worden
voorgelegd, zulks op straffe van verval met
ingang van een dag na de desbetreffende
algemene vergadering. De bevoegdheid van het
bondsbestuur bestrijkt de volgende
reglementen:
- Algemeen Reglement;
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- Reglement Overschrijvingsbepalingen
Algemeen, Opleidingsvergoeding en
Solidariteitsbijdrage;
- Reglement Landelijke Jeugdcompetitie;
- Dopingreglement KNVB;
- Reglement Centrale Tuchtrechtspraak Doping
KNVB;
- Reglement Kwaliteit- en Performancemodel
Jeugdopleidingen;
- Reglement Intermediairs;
- Reglement Gezamenlijke Jeugdopleiding.
De bevoegdheid van het bestuur betaald voetbal
bestrijkt alle reglementen betaald voetbal met
uitzondering van het Reglement Betaald
Voetbal.
c. Een uitvoeringsbesluit respectievelijk een
wijzigingsbesluit is bindend voor alle leden van
de KNVB respectievelijk voor alle onder een
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.

- Reglement Overschrijvingsbepalingen
Algemeen, Opleidingsvergoeding en
Solidariteitsbijdrage;
- Reglement Landelijke Jeugdcompetitie;
- Dopingreglement KNVB;
- Reglement Centrale Tuchtrechtspraak Doping
KNVB;
- Reglement Kwaliteit- en Performancemodel
Jeugdopleidingen;
- Reglement Intermediairs;
- Reglement Gezamenlijke Jeugdopleiding.
De bevoegdheid van het bestuur betaald voetbal
bestrijkt alle reglementen betaald voetbal met
uitzondering van het Reglement Betaald
Voetbal.
c. Een uitvoeringsbesluit respectievelijk een
wijzigingsbesluit is bindend voor alle leden van
de KNVB respectievelijk voor alle onder een
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
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

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
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
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e.

f.

g.

h.

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
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.

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
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)
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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.

4. (ongewijzigd)

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
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

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
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
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Bondsvergadering d.d. 23 juni 2020
Agendapunt 9.2.2.

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;
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.

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;
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.

Bondsvergadering d.d. 23 juni 2020
Agendapunt 9.2.2.

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;
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.

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;
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.

Artikel 14
1. De organisatie van de landelijke
jeugdcompetitie berust bij het bondsbestuur.
De organisatie van de overige

(ongewijzigd)
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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.
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.

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.
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.

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

(ongewijzigd)

(ongewijzigd)
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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
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;

(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;
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-

hoofdklasse amateurvoetbal;
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.

5. t/m 11.

-

hoofdklasse amateurvoetbal;
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
- 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

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.

Certificaat

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.

Certificaathouder

Een lid dat een certificaat heeft verkregen.

Minimale
kwaliteitseisen

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.
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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.
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.
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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’;
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;
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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.

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 ten
minste te omvatten:
i. één team in de leeftijdsklasse Onder
19 of Onder 18;
ii. één team in de leeftijdsklasse Onder
17 of Onder 16;
iii. één team in de leeftijdsklasse Onder
15, waarvan de spelers op 31
december voorafgaand aan het
desbetreffende verenigingsjaar de
leeftijd van 14 jaar nog niet hebben
bereikt;
iv. één team in de leeftijdsklasse Onder
14, waarvan de spelers op 31
december voorafgaand aan het
desbetreffende verenigingsjaar de
leeftijd van 13 jaar nog niet hebben
bereikt; en
v. één team in de leeftijdsklasse Onder
13 of Onder 12.
b. Een gezamenlijke jeugdopleiding kan
uitsluitend teams in de leeftijdsklassen
Onder 11, Onder 10, Onder 9, Onder 8,
Onder 7 en Onder 6 omvatten indien en
voor de duur dat aan de gezamenlijke
jeugdopleiding op grond van het
Reglement Kwaliteit- en
Performancemodel Jeugdopleidingen de
status van nationale of internationale
voetbalacademie is toegekend.
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.

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

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
aangegeven in welke wedstrijdkleding ieder
team zal spelen;
c. 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;
d. 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

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
aangegeven in welke wedstrijdkleding ieder
team zal spelen;
c. 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;
d. 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
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betrekking tot overschrijvingen van of naar
de opleidingsclub;
e. 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;
f. 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.

betrekking tot overschrijvingen van of naar
de opleidingsclub;
e. 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;
f. 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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Verplichtingen leden (voetbalverenigingen)
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)

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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Solidariteitsbijdrage
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%;
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

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%;
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
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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.

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.

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
het aantal dagen dat hij in Nederland als
spelend lid geregistreerd is geweest.
3. (ongewijzigd)
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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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Overschrijvingsprocedure
Reglement Overschrijvingsbepalingen Algemeen, Opleidingsvergoeding en Solidariteitsbijdrage
Artikel 5 – Procedure
Onverminderd overige van toepassing zijnde
bepalingen, geldt voor een overschrijving het
navolgende:
1. a. De speler dient overschrijving persoonlijk
aan te vragen door middel van indiening van het
voorgeschreven model van het
overschrijvingsformulier;
b. De speler dient het overschrijvingsformulier:
- volledig in te vullen;
- zelf te ondertekenen;
- door de twee betrokken clubs te laten
ondertekenen; en
- in te dienen, tegelijk met zijn ledenmutatiekaart,
bij het bondsbestuur.

2. Een aanvraag kan slechts worden
gehonoreerd, indien de aanvrager kan aantonen
dat hij heeft voldaan aan zijn financiële
verplichtingen tegenover de te verlaten club.
Onder financiële verplichtingen wordt hier
verstaan:
- de door de KNVB ten laste van deze club
gebrachte persoonlijke boetes en kosten, die
door de speler moeten worden voldaan;
- contributieverplichtingen.

3. Ten behoeve van de registratie van de speler
bij diens nieuwe club dient een spelerspaspoort
te worden overgelegd aan de nieuwe club. Dit
spelerspaspoort bevat de navolgende gegevens:
a. naam speler;
b. geboortedatum speler;
c. nationaliteit speler;
d. clubs waarbij de speler als speelgerechtigd lid
geregistreerd is geweest, met vermelding van de
desbetreffende seizoenen of gedeeltes daarvan.

1. Onverminderd overige van toepassing zijnde
bepalingen, geldt voor een overschrijving het
navolgende:
1. a. dat Dde speler overschrijving dient bij zijn
nieuwe club overschrijving persoonlijk dient aan
te vragen door middel van indiening van het
invullen en ondertekenen van een (digitaal)
voorgeschreven model van het
overschrijvingsformulier inschrijf/aanmeldformulier ingevolge waarvan de nieuwe
club gerechtigd is namens de speler een digitaal
overschrijvingsverzoek bij het bondsbestuur in te
dienen.;
b. De speler dient het overschrijvingsformulier:
- volledig in te vullen;
- zelf te ondertekenen;
- door de twee betrokken clubs te laten
ondertekenen; en
- in te dienen, tegelijk met zijn ledenmutatiekaart,
bij het bondsbestuur.
2. Een aanvraag overschrijvingsverzoek kan
slechts worden gehonoreerd, indien:
- een inschrijf-/aanmeldformulier is ingevuld en
ondertekend door de speler, ouder of voogd;
- de nieuwe club het overschrijvingsverzoek
namens de speler digitaal heeft ingediend;
- de aanvrager speler kan aantonen dat hij heeft
voldaan aan zijn financiële verplichtingen
tegenover de te verlaten club, waaronder wordt
verstaan:.
Onder financiële verplichtingen wordt hier
verstaan:
- de door de KNVB ten laste van deze club
gebrachte persoonlijke boetes en kosten,
die door de speler moeten worden voldaan;
- contributieverplichtingen.
3. Ten behoeve van de registratie van de speler
bij diens nieuwe club dient een spelerspaspoort
te worden overgelegd aan de nieuwe club. Dit
spelerspaspoort bevat de navolgende gegevens:
a. naam speler;
b. geboortedatum speler;
c. nationaliteit speler;
d. clubs waarbij de speler als speelgerechtigd lid
geregistreerd is geweest, met vermelding van de
desbetreffende seizoenen of gedeeltes daarvan.

TOELICHTING
De voorgestelde wijzigingen sluiten aan bij de huidige praktijk met betrekking tot een (verzoek tot)
overschrijving. Volledigheidshalve, in het Reglement Overschrijvingsbepalingen Betaald Voetbal en
het Reglement Overschrijvingsbepalingen Amateurvoetbal zijn aanvullende regels met betrekking tot
beide secties opgenomen.

Overschrijvingsprocedure – Reglement Overschrijvingsbepalingen Algemeen, Opleidingsvergoeding en Solidariteitsbijdrage

1/1

