VERSLAG
vastgesteld
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 (vastgesteld)

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.
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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:
(….)

P. 6

Bondsvergadering d.d. 16 december 2019
Verslag (vastgesteld)

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.
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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.
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Verslag (vastgesteld)

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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