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1.

OPENING
De bondsvoorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Een bijzonder
welkomstwoord wordt gericht aan Gerard Bouwer, erelid, en Hai Berden, die vandaag vanwege
zijn aanstaande afscheid als voorzitter van VVV Venlo voor het laatst een bondsvergadering in die
hoedanigheid bijwoont. Vervolgens wordt stilgestaan bij de vrienden die het voetbal het afgelopen
halfjaar zijn ontvallen. Om hen te herdenken wordt een moment stilte in acht genomen.

2.

MEDEDELINGEN EN INGEKOMEN STUKKEN
Aantal aanwezige stemgerechtigde leden
Van de dertig afgevaardigden amateurvoetbal zijn er zesentwintig aanwezig. De vier afwezigen
hebben een machtiging afgegeven. Namens het amateurvoetbal kunnen derhalve dertig stemmen
worden uitgebracht. Van de dertig afgevaardigden betaald voetbal zijn er zestien aanwezig.
De veertien afwezigen hebben een machtiging afgegeven. Namens het betaald voetbal kunnen
derhalve eveneens dertig stemmen worden uitgebracht.
Spreekrecht in de bondsvergadering
In bondsvergaderingen nemen regelmatig niet-afgevaardigden het woord om namens een deel van
de afgevaardigden te spreken. Met het oog op duidelijkheid en transparantie heeft een aantal
afgevaardigden aangegeven liever te zien dat alleen (individuele) afgevaardigden zich in
discussies uitspreken. De bondsvoorzitter attendeert op artikel 20 lid 8 van de Statuten waarin
staat bepaald dat de navolgende personen het recht hebben om in de bondsvergadering het woord
te voeren: de leden van het bondsbestuur, de leden van een sectiebestuur, de leden van de raad
van toezicht amateurvoetbal, de leden van de raad van commissarissen betaald voetbal, de leden
van de buitengewone commissie van beroep van de KNVB, de leden van de reglementscommissie
en zij, die zodanig door het bondsbestuur of door de bondsvergadering zijn aangewezen.
Ingestemd wordt met zijn voorstel tijdens bondsvergaderingen alleen deze personen te laten
deelnemen aan inhoudelijke beraadslagingen.
2.1. Commissie opvolging bondsvoorzitter
De huidige bondsvoorzitter is op de bondsvergadering najaar 2019 definitief aftredend.
In het kader van zijn opvolging is op de bondsvergadering d.d. 18 december 2017 afgesproken
een commissie opvolging bondsvoorzitter te formeren bestaande uit: twee afgevaardigden
betaald voetbal, twee afgevaardigden amateurvoetbal, een lid uit de RvC BV, een lid uit de RvT
AV, de directeur betaald voetbal en de directeur amateurvoetbal. De commissie krijgt de opdracht
te komen tot een profiel en een plan van aanpak -voorzien van een tijdpad- voor de benoeming
van de nieuwe bondsvoorzitter. Het profiel en plan van aanpak zullen worden geagendeerd voor
de reguliere bondsvergadering die dit jaar staat gepland op 4 december 2018.
Naast Eric Gudde (directeur betaald voetbal) en Jan Dirk van der Zee (directeur amateurvoetbal)
nemen in de commissie zitting: Ingrid Kloosterman (afgevaardigde amateurvoetbal), Jerry Wijnen
(afgevaardigde amateurvoetbal), Niek Jan van Kesteren (RvC BV) en Pier Eringa (RvT AV).
De namen van de afgevaardigden betaald voetbal zijn nog niet bekend. De bondsvoorzitter doet
een dringend beroep op het betaald voetbal deze namen uiterlijk vrijdag 15 juni 2018 bekend te
maken, zodat de commissie van start kan.
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2.2. Governance en besluitvormingsprocessen
2.2.1. Voortgang
In navolging van hetgeen over de organisatiestructuur op de ledenraad amateurvoetbal (LRAV)
d.d. 26 mei 2018 en de algemene vergadering betaald voetbal (AVBV) d.d. 6 juni 2018 is gemeld,
toont Eric Gudde (directeur betaald voetbal) aan de hand van een ppt.-presentatie de
organogrammen betaald voetbal en amateurvoetbal zoals op dit moment gepubliceerd staan op
www.knvb.nl alsook de verenigingsstructuur en het organogram van de nieuwe organisatiestructuur die één dezer dagen zullen worden geplaatst op www.knvb.nl en bij dit verslag zijn
gevoegd (bijlage 1).
Direct na zijn aantreden op 7 november 2017 heeft hij met Jan Dirk van der Zee (directeur
amateurvoetbal) besloten het directieoverleg betaald voetbal en het directieoverleg
amateurvoetbal samen te voegen. Dit voelde direct natuurlijk aan. Een goede keuze dus.
Besloten is de functie van technisch directeur te splitsen in twee functies. Door de inmiddels
aangetrokken directeuren topvoetbal (Nico-Jan Hoogma) en voetbalontwikkeling (Art Langeler)
staat het voetbal weer centraal binnen de KNVB. Het takenpakket van beide heren is fors.
Het behelst onder meer het terugbrengen van de lijn van Oranje naar de jongste jeugd toe,
de ontwikkeling van het vrouwen- en meidenvoetbal, het intensiveren van de samenwerking met
de clubs, de voetbalpiramide en de trainersopleidingen waarbij het streven is de komende tijd
meer en betere trainers te krijgen. Ook al zijn beiden net begonnen, het is nu al duidelijk dat het
feit dat zij hun roots in het amateurvoetbal niet zijn vergeten, een groot voordeel is. Met elkaar
kunnen en worden beslissingen aan de vergadertafel veel afgewogener genomen.
Vervolgens meldt hij inzake de verenigingsstructuur dat inmiddels een bondsbestuur actief is
waarin voorheen de raad van commissarissen betaald voetbal (RvC BV) en de raad van toezicht
amateurvoetbal (RvT AV) een rol hadden, maar die nu naast de bondsvoorzitter bestaat uit de
directeur amateurvoetbal en directeur betaald voetbal. Gijs de Jong sluit vanuit zijn functie van
secretaris-generaal aan bij de vergaderingen van dit bestuur. Eric Gudde is blij met de keuze de
functie van secretaris-generaal weer fulltime te laten zijn (zoals ook gold ten tijde van Harry Been).
De hoeveelheid werk die deze functie met zich brengt, had hij niet in één dag per week erbij kunnen
doen, een situatie waarvan sprake was bij zijn voorganger.
Tot slot meldt hij dat de RvC BV en de RvT AV het afgelopen halfjaar twee keer bijeen zijn
geweest. Ook deze vergaderingen verlopen buitengewoon constructief.
Beantwoording van door Henk Bolhaar (afgevaardigde amateurvoetbal) gestelde vragen
op de (buitengewone) bondsvergaderingen van 2 oktober 2017 en 18 december 2017
• Positie secretaris-generaal
Verzocht is om binnen de uitwerking van de opdrachten in het kader van governance en
besluitvormingsprocessen, aandacht te besteden aan de positie van de secretaris-generaal.
Jan Dirk van der Zee (directeur amateurvoetbal) verwijst naar hetgeen Eric Gudde zojuist over
de positie van de secretaris-generaal heeft gemeld en hetgeen ter zake is aangegeven op de
LRAV d.d. 26 mei 2018 en de AVBV d.d. 6 juni 2018.
• Aantal bondsvergaderingen per jaar
Verzocht is het aantal reguliere vergaderingen te verhogen naar twee per jaar. Het bondsbestuur
heeft besloten aan dit verzoek tegemoet te komen. In de praktijk komt de bondsvergadering reeds
twee tot drie keer per jaar bijeen. De twee reguliere vergaderingen zullen worden gekoppeld aan
de beleids- en begrotingscyclus, waarbij in het voorjaar de begroting/het beleid wordt vastgesteld
en in het najaar de jaarrekening/evaluatie van het beleid aan de orde komt. Verder ligt het in de
bedoeling de opzet van de bondsvergadering met ingang van het komend najaar te wijzigen.
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• Vervanging bestuurders binnen het bondsbestuur
Statutair kan een toezichthouder lid worden van het bondsbestuur als geen vervanging van
een bestuurder voorhanden is. Met het oog op de gewenste scheiding tussen toezichthouders
en bestuurders en het behoud van de zuiverheid daartussen, is verzocht deze vervanging
onder de loep te nemen. Intern staat dit onderwerp inmiddels op de agenda. Voor de najaarsvergadering zal een voorstel worden voorbereid.
• Bondsvergadering – publicatie integrale agenda
Verzocht is om naast het voorblad van de agenda ook de achterliggende documenten te publiceren van de openbare bondsvergaderingen. Inmiddels is aan dit verzoek gehoor gegeven.
Zo is de agenda van vandaag inclusief toelichtingen en bijlagen gepubliceerd op www.knvb.nl.
• AVBV – openbaarheid en publicatie integrale agenda
Het betaald voetbal is verzocht in overweging te nemen evenals de bondsvergadering en de
LRAV voortaan ook de AVBV weer openbaar te laten plaatsvinden en in het verlengde daarvan de agenda’s integraal te publiceren. Het betaald voetbal heeft ervoor gekozen de AVBV
besloten te houden.
• Verslagen bondsbestuur
Met betrekking tot de verslagen van de vergaderingen van het bondsbestuur is afgesproken
twee keer per jaar een verslag van het bondsbestuur uit te brengen. Het nieuwe bondsbestuur
is op 7 november 2017 van start gegaan. Het eerste verslag zal worden gepresenteerd in de
najaarsvergadering van 2018 en vervolgens zal ieder halfjaar in de reguliere bondsvergaderingen een verslag worden gepresenteerd.
In reactie op een vraag van Wicher Schreuder (afgevaardigde amateurvoetbal) meldt
Jan Dirk van der Zee (directeur amateurvoetbal) dat de verdere voortgang inzake de “governance
en besluitvormingsprocessen” op de strategische agenda van het bondsbestuur staat. De afgelopen periode heeft in het teken gestaan van de interne organisatiestructuur. Nu zullen de overige
punten die met elkaar in de bondsvergadering ter zake zijn afgesproken, worden opgepakt.
2.2.2. Financiële governance
Met de recente professionalisering van het bondsbestuur is de toezichthoudende functie op de
bondsgerelateerde activiteiten vervallen. Op verzoek van de vergadering van toezichthouders
hebben Erik Mulder (RvC BV) en Huub Wieleman (RvT AV) zich met de directie en de KNVBaccountant (EY) gebogen over de vraag hoe aan deze leemte invulling kan worden gegeven.
Op 16 mei 2018 hebben de toezichthouders ingestemd met het voorstel van die zijde, voortaan
de auditcommissies van de toezichthoudende organen samen te laten vergaderen over de
financiële governance, waarbij geldt dat daar waar het gaat om de keuzes per secties (beleidsvoering, waaraan geld wordt uitgegeven en verantwoording) de andere sectie zich terughoudend
opstelt, tenzij continuïteit of gemeenschappelijk imago in het geding komt. Ook is ingestemd met
het voorstel deze constructie na een jaar te evalueren en afhankelijk daarvan te bezien of
reglementaire verankering van deze werkwijze is gewenst. De bondsvergadering neemt met
instemming kennis hiervan.

3.

BONDSVERGADERING D.D. 18 DECEMBER 2017 – VERSLAG
Het bij de agenda gevoegde verslag van de bondsvergadering d.d. 18 december 2017 wordt
zonder wijziging vastgesteld.
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4.

VOETBALTV
Conform besproken in de LRAV d.d. 26 mei 2018 en de AVBV d.d. 6 juni 2018, is de KNVB
voornemens een samenwerking met Talpa Holding NV (Talpa) aan te gaan inzake VoetbalTV.
VoetbalTV is een sociaal platform voor elke amateurvoetballer. Via het platform zullen beelden
van wedstrijden live worden uitgezonden en bestaat de mogelijkheid beelden en/of samenvattingen terug te kijken. Verder zullen de clubs die deelnemen aan VoetbalTV, analysemogelijkheden worden geboden door het daarvoor ter beschikking stellen van speciale software.
De afgelopen periode heeft bij een aantal amateurverenigingen een pilot met VoetbalTV plaatsgevonden. Via de pilot is onder meer duidelijkheid verkregen over de navolgende twee aspecten:
1. juridisch: er zijn tijdens de pilot geen onoverkomelijke juridische problemen ontstaan die
leiden tot twijfel over de haalbaarheid van VoetbalTV;
2. technisch: er zijn geen verrassingen op technisch gebied die leiden tot twijfel over de
haalbaarheid van VoetbalTV.
Nu er geen sprake is van belemmeringen inzake (de haalbaarheid van) VoetbalTV, zullen de
KNVB en Talpa (in beginsel) een samenwerkingsovereenkomst aangaan voor onbepaalde tijd.
Onderdeel van de samenwerking is het oprichten van een nieuwe besloten vennootschap waarvan beide partijen ieder vijftig procent van de aandelen zullen houden. VoetbalTV zal worden
ondergebracht in deze nieuwe besloten vennootschap. Omdat sprake is van het aangaan van
een overeenkomst met een tijdsduur langer dan vijf jaar, behoeft het bondsbestuur voor het
aangaan van de overeenkomst de voorafgaande goedkeuring van de bondsvergadering (artikel
15 lid 2 sub b van de Statuten). De kosten en de inkomsten inzake VoetbalTV zullen ten laste van
respectievelijk ten goede komen aan de sectie amateurvoetbal. De KNVB zal tot maximaal
€ 500.000,-- bijdragen (middels agiostorting) in de kosten van de besloten vennootschap.
Desgevraagd meldt Mark Boetekees (general counsel) dat ter zake van VoetbalTV met externe
specialisten op het gebied van privacy uitdrukkelijk aandacht is en wordt besteed aan de privacy
en portretrechten van de spelers.
Met inachtneming van het bovenstaande en hetgeen besproken en besloten is ten aanzien van
het onder punt 8.1. Statuten: VoetbalTV (ledencontract) geagendeerde voorstel tot aanpassing
van de Statuten, stemt de bondsvergadering in met het aangaan van de voorgestelde
overeenkomst tussen Talpa Holding NV en de KNVB.

5.

OPTIMALISEREN VOETBALPIRAMIDE
Op 2 oktober 2017 heeft de bondsvergadering besloten tot het proces “terug naar de tekentafel”,
om met draagvlak te komen tot een betere opzet van de voetbalpiramide die herkenbaar is en
voordelen biedt aan clubs in het amateurvoetbal en het betaald voetbal, die goed is voor de (ontwikkeling van) spelers en (daarmee) bijdraagt aan de ontwikkeling van het Nederlandse voetbal.
Onderdeel van het proces vormde een buitengewone bondsvergadering op 19 maart 2018 waarin
besluitvorming kon plaatsvinden. In de aanloop naar deze vergadering moest het bondsbestuur
constateren dat er dankzij de inzet van velen, waaronder de verkenners Wouter Kuperus en
Peter Oskam alsook de speciaal voor dit proces in het leven geroepen projectgroep, in korte tijd
veel progressie was geboekt, maar ook dat er op een aantal punten nog tijd voor nadere uitwerking en aanscherping nodig was. Gelet hierop en in de overtuiging dat zorgvuldigheid voor snelheid moet gaan, heeft het bondsbestuur besloten de tijd te nemen en deze vergadering te
verplaatsten naar 16 april 2018. Ook deze datum bleek niet haalbaar voor het kunnen neerleggen
van een kwalitatief goed en gedragen voorstel inzake de voetbalpiramide. Besloten werd dan ook
de vergadering uit te stellen tot na de reguliere voorjaarsvergadering van de LRAV d.d. 26 mei
2018 en de AVBV d.d. 6 juni 2018 en op die bondsvergadering een voorstel tot goedkeuring voor
te leggen met inachtneming van de uitkomsten van deze sectievergaderingen.
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Aan de hand van een ppt.-presentatie presenteert de bondsvoorzitter dit voorstel waarin is
gezocht naar een balans tussen de ontwikkeling van de beste talenten en een eerlijke competitie
èn waarover tussen het amateurvoetbal en het betaald voetbal consensus bestaat.
Op de bondsvergadering d.d. 2 december 2014 is in het kader van het zogenaamde combinatiedossier ingestemd met de navolgende acht onlosmakelijk aan elkaar verbonden voorstellen:
1. Optimaliseren voetbalpiramide: zie voorstel bondsbestuur.
2. Totstandkoming optimale piramide door promotie/instroom + specifieke voorschriften voor
beloften: zie voorstel bondsbestuur.
3. Uitgangspunten voor de p/d-regelingen (niet p/d-regeling betaald voetbal): zie voorstel bondsbestuur.
4. Gedifferentieerd licentiesysteem in de eredivisie, eerste divisie, tweede divisie en derde divisie:
zie voorstel bondsbestuur.
5. Onderzoek de wijze waarop de clubs de juridische (groeps)structuur kunnen vormgeven:
momenteel vindt er een inventarisatie plaats naar de juridische structuren in de tweede en
derde divisie. Op basis daarvan zal worden bezien of en hoe regelgeving (eventueel) zou
kunnen worden gewijzigd.
6. Van toepassing doen zijn van het systeem betreffende solidariteitsbijdrage ingeval van
nationale verhuur van contractspelers: is ingevoerd.
7. Instemmen met het wijzigen van de zogenaamde staffel met betrekking tot de
solidariteitsbijdrage betreffende nationale overschrijvingen: is ingevoerd.
8. Instemmen met een tweede overschrijvingsperiode in het amateurvoetbal en tussen
amateurvoetbal en betaald voetbal (en vice versa) voor contractspelers: is ingevoerd.
Voorgesteld wordt de onlosmakelijkheid van deze acht voorstellen op te heffen zodat ieder
onderdeel op zijn eigen merites kan worden beoordeeld en hierover afzonderlijk beslissingen
kunnen worden genomen.
1. Optimaliseren voetbalpiramide
Voorgesteld wordt de piramide (vooralsnog) er als navolgt te laten uitzien, waarbij nadere
bespreking/onderzoek naar verdere optimalisering plaatsvindt:
• eredivisie: achttien clubs
• eerste divisie: vier beloftenteams op twintig clubs
• tweede divisie: één beloftenteam op achttien clubs
• derde divisie zaterdag: vier beloftenteams op achttien clubs
• derde divisie zondag: twee beflotenteams op achttien clubs
• Hoofdklasse A zaterdag: zestien clubs
• Hoofdklasse B zaterdag: zestien clubs
• Hoofdklasse A zondag: een beloftenteam op zestien clubs
• Hoofdklasse B zondag: een beloftenteam op zestien clubs
Hierin is het aantal beloften conform de huidige situatie (zie voorstel met betrekking tot fixeren).
2. Specifieke voorschriften voor beloften
Fixeren aantal beloften
Voorgesteld wordt in het seizoen 2018/’19:
• de systematiek zoals gehanteerd in het seizoen 2017/’18 de handhaven;
• bij de p/d-regeling 2018/’19 daar waar nodig aandacht te besteden aan het fixeren van het
aantal beloften in het seizoen 2019/’20.
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Voorgesteld wordt met ingang van het seizoen 2019/’20 het aantal beloftenteams te fixeren
als navolgt:
• vier beloftenteams in de eerste divisie;
• fixering zes beloftenteams in het amateurvoetbal:
- twee beloftenteams in de tweede divisie;
- twee x twee beloftenteams in de derde divisie zaterdag / zondag;
• invoeren beloftencompetitie onder de derde divisie.
Voorwaarden deelneming spelers in beloftenteams
Uitgangspunten voor de specifieke voorschriften voor de beloften zijn de ontwikkeling van
talenten, eerlijke competities, beperken omvang selecties, voorkomen van complexe regelgeving en harmonisatie regelgeving amateurvoetbal / betaald voetbal. Voorgesteld wordt in
het seizoen 2018/’19 voor deelneming spelers in beloftenteams de navolgende voorwaarden
te hanteren:
• de beloftenteams bestaan uit alleen spelers die in het betreffende seizoen 23 jaar of jonger
zijn;
• dit betekent geen dispensatie;
• spelers die in het betreffende seizoen 18/19/20 jaar of jonger zijn, mogen uitkomen in het
eerste elftal en het beloftenteam, na achttien keer uitkomen in bindende wedstrijden van
het eerste elftal zijn ze ‘vastgespeeld’ conform de huidige reglementaire bepalingen;
• spelers die in het betreffende seizoen 21 of 22 worden, mogen uitkomen in het eerste
elftal, na zeven keer “a. basis” en/of “b. 45 minuten” in bindende wedstrijden van het eerste
elftal te zijn gekomen, zijn ze ‘vastgespeeld’.
Uitzondering: voor keepers die in het betreffende seizoen 21 of 22 jaar worden, geldt
‘vastspelen’ na achttien keer uitkomen in bindende wedstrijden van het eerste elftal;
• uitsluitend voor beloftenteams in de eerste divisie geldt dat spelers niet twee keer in één
speelweekend op het wedstrijdformulier mogen voorkomen. Uitzondering (dus toegestaan):
- eerst op het wedstrijdformulier van het beloftenteam en daarna in hetzelfde weekend bij
het eerste team;
- twee keer voorkomen op het wedstrijdformulier indien twee beloftenteams tegen elkaar
spelen.
Verder zal in het seizoen 2018/’19 onderzoek worden gedaan naar:
• het mogelijk invoeren van een lijst van eerste selectiespelers (11, 14 of 18 spelers op een
vaste lijst) die ongeacht de leeftijd niet mogen uitkomen in een lager team;
• het op basis van onderzoek bezien of de ‘regeling wedstrijdformulier’ door het bestuur
amateurvoetbal ook moet worden ingevoerd in de tweede en derde divisie;
• een mogelijke aanscherping voor spelers die in het betreffende seizoen 21 of 22 jaar
worden; ‘vastspelen’ na vijf keer uitkomen in bindende wedstrijden van het eerste elftal;
• onderzoeken 19 / 20 jarigen: op basis van onderzoek mogelijk aanpassen wanneer spelers
vastgespeeld zijn.
3. Uitgangspunten voor p/d-regeling(en)
Voorgesteld wordt:
• bevriezen promotie/degradatie tussen de eerste divisie en de tweede divisie in de
seizoenen 2018/’19 en 2019/’20;
• vanaf seizoen 2018/’19 de mogelijkheden verder verkennen voor promotie vanuit de
tweede divisie naar de eerste divisie waarbij de volgende aspecten van belang zijn:
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-

speeldag amateurclubs respecteren;
geen (extra) verplichtingen met betrekking tot het aantal contracten, eisen die gelden in
de tweede divisie blijven van toepassing op promovendi;
licentie-eisen betaald voetbal met betrekking tot veiligheid aanpassen/vereenvoudigen
voor promovendi.

4. Gedifferentieerd licentiesysteem
Met betrekking tot de licentievoorwaarden tweede en derde divisie wordt voorgesteld:
• deze in het seizoen 2018/’19 ongewijzigd te laten en tijdens het seizoen 2018/’19
uitwerken van een aanpassing op het licentiesysteem met zogenaamd een ‘vrije
marktwerking’ voor wat betreft verplichting contracten, in combinatie met het afschaffen
amateurspeler met een niet-geregistreerd contact, op basis van ‘High Trust / High Penalty’;
• in het seizoen 2019/’20 aangepaste voorwaarden invoeren.
Indien de bondsvergadering vandaag met het voorgestelde instemt, ziet het vervolgproces er als
navolgt uit:
• Implementeren besluit bondsvergadering
1. optimaliseren voetbalpiramide → geen nadere actie vereist;
2. fixeren aantal beloftenteams + bevriezen promotie / degradatie tussen eerste en tweede
divisie → daar waar nodig zal dit worden verwerkt in de p/d-regelingen;
3. voorwaarden deelneming spelers in beloftenteams → uitvoerings-/wijzigingsbesluit bestuur
betaald voetbal en bestuur amateurvoetbal.
• Monitoren en evalueren besluit bondsvergadering in seizoen 2018/’19
Er zullen met betrekking tot de voorwaarden deelneming spelers in beloftenteams drie
evaluatiemomenten worden vastgesteld: in oktober 2018, november 2018 en januari 2019.
• Nader onderzoek (en uitwerken) in seizoen 2018/’19
Dit zal plaatsvinden ten aanzien van de navolgende punten:
- voorwaarden deelneming spelers in beloftenteams per seizoen 2019/’20;
- mogelijkheden voor promotie van de tweede naar de eerste divisie;
- licentiesysteem tweede en derde divisie.
DISCUSSIE
Henk Bolhaar (afgevaardigde amateurvoetbal) memoreert het op 2 oktober 2017 door de
bondsvergadering genomen besluit inzake voorliggend dossier terug te gaan naar de tekentafel
om te komen tot een betere voetbalpiramide. Er is een zorgvuldig proces vastgesteld om te
komen tot een voorstel voor de bondsvergadering van 19 maart 2018 met als doel aanpassingen
zo veel mogelijk door te voeren in het seizoen 2018/’19. Daarvoor is een projectgroep gevormd
met vertegenwoordigers van clubs en belangenorganisaties uit het betaald en amateurvoetbal.
De projectgroep is in december 2017 gekomen met de contouren voor een scenario. Dat
scenario kreeg draagvlak bij een meerderheid van de tweede en derde divisieclubs. Vervolgens
is op verzoek van het betaald voetbal de bondsvergadering tot twee keer toe uitgesteld omdat het
betaald voetbal de piramide wilde betrekken bij de veranderagenda van het betaald voetbal.
Het amateurvoetbal betreurt dit uitstel ten zeerste omdat hierdoor aanpassingen veelal niet
volgend seizoen maar pas in het seizoen daarop kunnen ingaan. De vertraging is ook schadelijk
geweest voor het vasthouden van het draagvlak in het amateurvoetbal. Het zorgvuldige proces is
nadrukkelijk doorkruist. De afgevaardigden amateurvoetbal zijn pas vanavond, vlak voor de
bondsvergadering, in het bezit gesteld van het definitieve voorstel van het bondsbestuur.
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Ze werden hierdoor voor het blok gezet. Een aantal afgevaardigden amateurvoetbal heeft naar
aanleiding daarvan aangegeven op dit moment niet te kunnen instemmen met het voorliggende
voorstel. Een meerderheid van de afgevaardigden amateurvoetbal kan op basis van de inhoud
wel met het voorstel instemmen. Zij achten het voorstel goed voor de voetbalsport in Nederland
in het algemeen. Het amateurvoetbal verzoekt het bondsbestuur toe te zeggen dat een proces
zoals in dit dossier heeft plaatsgevonden waarbij uiteindelijk onder grote druk besluitvorming
dient plaats te vinden, niet meer plaatsvindt en ervoor te zorgen dat voortaan alle leden
voldoende tijd hebben om voorstellen te kunnen overwegen en te bespreken met hun achterban.
De bondsvoorzitter en zijn medebestuurders zijn ook teleurgesteld over de wijze waarop het
proces is verlopen. Het bondsbestuur zal zijn uiterste best doen om herhaling hiervan te
voorkomen. Echter, de KNVB is een ledenorganisatie. Het zijn de leden die beslissen. In het
verleden heeft het amateurvoetbal wel eens meer tijd nodig gehad als gevolg waarvan een
bondsvergadering werd uitgesteld. Eerder op deze vergadering is aangegeven dat voortaan twee
keer per jaar een reguliere bondsvergadering zal plaatsvinden. Dit geeft meer flexibiliteit. Zoals
toegezegd zal het bondsbestuur met het amateurvoetbal en het betaald voetbal ervoor zorgen
dat dergelijk uitstel niet meer plaatsvindt en sneller ja/nee tegen een voorstel wordt gezegd.
Op de vraag van Rob Toussaint (Heracles Almelo) of de regels die gelden voor de beloften die
uitkomen in de voetbalpiramide, ook gelden voor de beloften die in de beloftencompetitie spelen,
antwoordt Eric Gudde (directeur betaald voetbal) dat dit aan het betaald voetbal is om te
beslissen. Dit is één van de zaken waaraan binnen het betaald voetbal in 2018/’19 vorm kan
worden gegeven.
In het door de bondsvoorzitter geschetste voorstel is een bepaling opgenomen die uitsluitend ziet
op de beloftenteams in de eerste divisie in relatie met het wedstrijdformulier. In reactie op de
opmerking van Peter Fossen (PSV) dat dit een aspect is waarover de bondsvergadering geen
zeggenschap heeft, maar alleen het betaald voetbal, antwoordt Eric Gudde (directeur betaald
voetbal) dat dit juist is. Het is daarom op de AVBV d.d. 6 juni 2018 aan de orde geweest.
Ingrid Kloosterman (afgevaardigde amateurvoetbal) laat weten een stemverklaring te willen
afgeven. Zij vindt het logisch dat voor zo’n belangrijk dossier tijd is genomen. Echter, de
afgevaardigden amateurvoetbal hebben een uur voorafgaand aan deze bondsvergadering het
definitieve voorstel ontvangen. Daardoor hebben zij het niet zorgvuldig kunnen wegen. De
bondsvoorzitter heeft zojuist aangegeven dat het de leden zijn die binnen de KNVB beslissen.
Zij had graag duidelijk willen weten wat de leden in het land van de voorstellen vinden alvorens
daarover een besluit te moeten nemen. Inhoudelijk is ze niet tegen de voorstellen, maar ze is wel
tegen het onder druk zetten van het proces zoals nu gebeurt. Gisteren is het betaald voetbal
bijeen geweest. Dat heeft het amateurvoetbal in een onmogelijke positie geplaatst. Dit alles
maakt dat zij zich op dit moment zal onthouden van stemming.
Ook Wicher Schreuder (afgevaardigde amateurvoetbal) heeft een stemverklaring. De bondsvoorzitter heeft zojuist aangegeven ervoor te zorgen dat voortaan sneller ja/nee tegen een
voorstel wordt gezegd. Hij betwijfelt of dit de juiste handelwijze is. De BVO’s hebben weliswaar
direct zitting in de bondsvergadering, maar de ruim 3.000 amateurclubs niet. Zij worden via een
getrapte structuur vertegenwoordigd door de afgevaardigden amateurvoetbal. Dit vraagt tijd voor
raadpleging van de achterban.
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Op de LRAV d.d. 26 mei 2018 is gesproken over een voorstel. Gisteravond hebben de
afgevaardigden amateurvoetbal een op een aantal punten aangepast voorstel ontvangen en
hebben deze niet eerder dan vandaag om 18.00 uur met elkaar kunnen bespreken. Er is derhalve
geen sprake van een zorgvuldig doorlopen proces. Dit is jammer. Voorkomen moet worden dat in
het land weer tegenstand ontstaat. In zijn optiek hadden de meest betrokken clubs, in ieder geval
de tweede en de derde divisieclubs en deels ook de hoofdklasseclubs, nauwer geraadpleegd
moeten worden alvorens een besluit over het voorliggend voorstel wordt genomen. Op basis van
de inhoud, hij heeft een aantal vragen, maar vooral ook met het oog op het doorlopen proces
stemt hij tegen het voorstel.
De bondsvoorzitter meldt met het sneller ja/nee zeggen niet gedoeld te hebben op de door
Wicher Schreuder aangehaalde situatie, maar op het totale proces. Hij stelt vervolgens vast dat
er geen vragen en/of opmerkingen meer zijn en gaat over tot een stemming bij handopsteken.
Een telling leert dat zevenveertig personen voor stemmen (eenendertig aanwezigen en zestien
machtigingen), vier personen tegen (drie aanwezigen en één machtiging) en acht personen zich
onthouden van stemming. In totaal zijn er negenenvijftig stemmen uitgebracht.
Het voorstel van het bondsbestuur zoals ter vergadering door de bondsvoorzitter geschetst (en in
dit verslag staat opgenomen) is met een ruime meerderheid aangenomen.

6.

KNVB STRATEGISCH PLAN 2018 – 2022
De KNVB kent een vierjarige beleidsperiode. Het huidige beleidsplan “Voetbal om van te houden”
loopt aan het eind van het seizoen 2017/’18 af. Onder regie van de gezamenlijke directie
(amateurvoetbal èn betaald voetbal) is met raadpleging van diverse stakeholders, waaronder de
afgevaardigden amateurvoetbal en de afgevaardigden betaald voetbal, het bij de agenda gevoegde KNVB Strategisch Plan 2018 – 2022 ontwikkeld. Op basis van dit plan zal de KNVB zich de
komende beleidsperiode richten op de volgende vijf hoofdthema’s: aantrekkelijker voetbal en
competitieaanbod, opleiding en ontwikkeling, Oranje om trots op te zijn, vernieuwing en innovatie
en service op topniveau. Het plan is inmiddels besproken in de LRAV d.d. 26 mei 2018 en de
AVBV d.d. 6 juni 2018. Beide vergaderingen hebben met instemming kennis daarvan genomen.
In vervolg hierop stelt de bondsvergadering het KNVB Strategisch Plan 2018 – 2022 vast.

7.

BEGROTING 2018/’19
De bondsvergadering stemt in met de begroting voor het seizoen 2018/’19 bestaande uit de bondsgerelateerde activiteiten, de begroting amateurvoetbal (inmiddels vastgesteld op de LRAV d.d.
26 mei 2018) en de begroting betaald voetbal (inmiddels vastgesteld op de AVBV d.d. 6 juni 2018).

8.

REGLEMENTAIRE AANGELEGENHEDEN
8.1. Statuten: VoetbalTV (ledencontract)
Onder de titel VoetbalTV zal de KNVB samen met Talpa met ingang van het seizoen 2018/’19
camerasystemen langs de amateurvoetbalvelden plaatsen die volautomatisch wedstrijden
kunnen registreren en streamen (zie ook punt 4. VoetbalTV van dit verslag). De geregistreerde
wedstrijdbeelden worden via een digitaal platform online uitgezonden. Naast het live uitzenden
van de wedstrijden wordt VoetbalTV een sociaal platform voor de amateurvoetballer, met als doel
de betrokkenheid en het spelplezier te vergroten van alle voetballiefhebbers. VoetbalTV zal de
beelden niet kunnen exploiteren ten behoeve van (bijvoorbeeld) reclamedoeleinden van derden.
Door middel van een ledencontract kan de KNVB voor haar leden verplichtingen jegens derden
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aangaan. Teneinde de noodzakelijke binding te verkrijgen van de leden van de KNVB voor het
project VoetbalTV, wordt voorgesteld om de reeds bestaande ledencontractsbepaling in artikel 7
lid 1 van de Statuten aan te vullen en te verduidelijken. Clubs kunnen niet worden verplicht mee
te doen aan VoetbalTV. Wel geldt dat indien wordt gespeeld bij een club die wel meedoet met
VoetbalTV, ingevolge het bij de agenda gevoegde voorstel ook de uitspelende club (en spelers)
de verplichtingen jegens VoetbalTV (in het bijzonder opnemen en uitzenden van beelden van de
wedstrijd) moet nakomen. Tevens wordt voorgesteld om in de tekst van artikel 7 lid 7 van de
Statuten te verduidelijken dat het verkrijgen van goedkeuring van een ledenvergadering
noodzakelijk is indien in naam van de leden andere verplichtingen worden aangegaan dan de
verplichtingen die reeds worden benoemd in de Statuten.
Naar aanleiding van een verzoek van Joris van Benthem (afvaardiging betaald voetbal) in de
reglementen te verankeren dat VoetbalTV niet van toepassing is op de competities waaraan
betaaldvoetbalorganisaties deelnemen, zodat zij geen enkele verplichting ter zake hebben, wordt
ingestemd met de navolgende aanvullende voorstellen hierop:
• individuele betaaldvoetbalorganisaties wel de mogelijkheid te bieden deel te nemen aan
VoetbalTV nadat de betrokken betaaldvoetbalorganisatie daartoe voorafgaand schriftelijk
toestemming heeft gegeven;
• om te voorkomen dat de competities in de tweede en derde divisie waaraan beloftenteams
deelnemen in zijn geheel niet kunnen meedoen aan VoetbalTV zal het woord competities in
het voorstel van Joris van Benthem worden vervangen door het woord wedstrijden
De bondsvergadering stemt vervolgens in met de navolgende ter vergadering op scherm
getoonde begripsbepaling van VoetbalTV:
Begripsbepalingen (nieuw)
VoetbalTV

een digitaal platform waarop wedstrijden in het
amateurvoetbal, waaraan uitsluitend teams van
amateurverenigingen deelnemen, online
uitgezonden worden. Uitsluitend in het geval een
betaaldvoetbalorganisatie daarvoor voorafgaand
schriftelijke toestemming heeft gegeven, kunnen
ook wedstrijden in het amateurvoetbal waaraan
mede een team van die
betaaldvoetbalorganisatie deelneemt, online
worden uitgezonden.

In het bij de agenda gevoegde voorstel wordt voorgesteld de verplichting inzake VoetbalTV in te
voegen in artikel 7 lid 1 sub c. Diverse afgevaardigden betaald voetbal hebben kenbaar gemaakt
daarvan geen voorstander te zijn, mede in verband met in het verleden gevoerde juridische
procedures die betrekking hebben op dit sub c. Om die reden presenteert Mark Boetekees
(general counsel) de vergadering een aangepast voorstel. Sub c blijft ongewijzigd en wordt sub d.
In het nieuwe sub c. worden de verplichtingen opgenomen met betrekking tot VoetbalTV.
De bondsvergadering stemt in met de navolgende ter vergadering gepresenteerde en toegelichte
tekst:
STATUTEN
Artikel 7 – Verplichtingen van de leden
1. Leden van de KNVB als genoemd in artikel 6
lid 1 van deze Statuten zijn verplicht:

1. Leden van de KNVB als genoemd in artikel
6 lid 1 van deze Statuten zijn verplicht:
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a. de Statuten en reglementen van de KNVB,
de besluiten van haar organen, alsmede de
door het bondsbestuur en/of de
sectiebesturen van toepassing verklaarde
wedstrijdbepalingen, de spelregels zoals
vastgesteld door de International Football
Association Board (IFAB) daaronder
begrepen, na te leven;
b. de belangen van de KNVB en/of van haar
organen en/of van de voetbalsport in het
algemeen niet te schaden;
c. alle overige verplichtingen, welke de KNVB
in naam van haar leden aangaat of welke
uit het lidmaatschap van de KNVB
voortvloeien, te aanvaarden en na te
komen. Tot deze verplichtingen behoort
onder meer het aanvaarden en nakomen
van door de KNVB, mede namens de
individuele leden, genoemd in artikel 6 lid 2
onder a, b en c van deze Statuten,
aangegane verplichtingen jegens één of
meer derden aangaande de verkoop en/of
exploitatie van televisie- en/of radioopname- en/of uitzendrechten. Bij
reglement zullen hieromtrent nadere
bepalingen worden gesteld.

7. Door de KNVB kunnen in naam van de leden
geen verplichtingen worden aangegaan, dan
nadat het bondsbestuur respectievelijk een
sectiebestuur daartoe door de desbetreffende
algemene vergadering
vertegenwoordigingsbevoegd is verklaard,

a. de Statuten en reglementen van de
KNVB, de besluiten van haar organen,
alsmede de door het bondsbestuur en/of
de sectiebesturen van toepassing
verklaarde wedstrijdbepalingen, de
spelregels zoals vastgesteld door de
International Football Association Board
(IFAB) daaronder begrepen, na te leven;
b. de belangen van de KNVB en/of van
haar organen en/of van de voetbalsport
in het algemeen niet te schaden;
c. te aanvaarden en na te komen, de door
de KNVB, mede namens de ledenrechtspersonen, genoemd in artikel 6 lid
2 onder a, b en c van deze Statuten en/of
de leden-natuurlijke personen genoemd
in artikel 6 lid 2 onder d en e van deze
Statuten, aangegane verplichtingen
jegens één of meer derden aangaande
de registratie van wedstrijden in beeld en
geluid en de verkoop en/of (online)
exploitatie van die registraties en/of
uitzendrechten of andere rechten die
daarop rusten, in het kader van
VoetbalTV. Bij reglement kunnen
hieromtrent nadere bepalingen worden
gesteld;
dc. alle overige verplichtingen, welke de
KNVB in naam van haar leden aangaat
of welke uit het lidmaatschap van de
KNVB voortvloeien, te aanvaarden en na
te komen. Tot deze verplichtingen
behoort onder meer het aanvaarden en
nakomen van door de KNVB, mede
namens de individuele leden, genoemd
in artikel 6 lid 2 onder a, b en c van deze
Statuten, aangegane verplichtingen
jegens één of meer derden aangaande
de verkoop en/of exploitatie van televisieen/of radio-opname- en/of
uitzendrechten. Bij reglement zullen
hieromtrent nadere bepalingen worden
gesteld.
7. Door Indien de KNVB kunnen in naam van
de leden geen andere verplichtingen worden
aangegaan aangaat dan is bepaald in deze
Statuten, dan nadat geldt dat het
bondsbestuur respectievelijk een
sectiebestuur daartoe door de
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met dien verstande dat aan een sectiebestuur
slechts vertegenwoordigingsbevoegdheid kan
worden toegekend om alleen in naam van de
onder de sectie ressorterende leden
verplichtingen aan te gaan.

desbetreffende algemene vergadering
vertegenwoordigingsbevoegd is moet zijn
verklaard, met dien verstande dat aan een
sectiebestuur slechts
vertegenwoordigingsbevoegdheid kan
worden toegekend om alleen in naam van
de onder de sectie ressorterende leden
verplichtingen aan te gaan.

8.2. Statuten en Algemeen Reglement: vernieuwd licentiesysteem betaald voetbal
Op de AVBV d.d. 18 december 2017 is ingestemd met het voorstel om de licentiecommissie
betaald voetbal in het licentieproces niet langer reglementair aan te merken als een rechtsprekend orgaan maar als een besluitvormend orgaan. Dit brengt echter geen wijziging in de
onafhankelijke en autonome positie van de licentiecommissie betaald voetbal met zich. De leden
van de licentiecommissie betaald voetbal blijven benoemd worden door de AVBV. Deze wijziging
brengt met zich dat de licentiecommissie betaald voetbal betrokken kan worden in de
beroepszaak. Met inachtneming van dit besluit van de AVBV wordt ingestemd met het voorstel de
begripsbepalingen, de Statuten en het Algemeen Reglement als navolgt aan te passen:
Begripsbepalingen
Rechtsprekende macht

de commissies die met tuchtrechtspraak zijn belast, de
arbitragecommissie, de licentiecommissie
amateurvoetbal, de beroepscommissie licentiezaken
amateurvoetbal, de beroepscommissie licentiezaken
betaald voetbal, het beroepscollege wedstrijdarbitrage
betaald voetbal, het poolcollege jeugdopleiding,
alsmede de reglementscommissie, tezamen of ieder
afzonderlijk.

STATUTEN
Artikel 2 – Organisatie van de KNVB
2. Organen van de KNVB zijn:
a. het bondsbestuur;
b. de vergadering van toezichthouders;
c. de bondsvergadering;
d. de sectiebesturen;
e. de raad van commissarissen betaald
voetbal;
f. de algemene vergadering betaald
voetbal;
g. de raad van toezicht amateurvoetbal;
h. de algemene vergadering
amateurvoetbal, ook genaamd ledenraad
amateurvoetbal;
i. de commissies met een rechtsprekende
taak;
j. de overige tuchtrechtelijke organen;

2. Organen van de KNVB zijn:
a. het bondsbestuur;
b. de vergadering van toezichthouders;
c. de bondsvergadering;
d. de sectiebesturen;
e. de raad van commissarissen betaald
voetbal;
f. de algemene vergadering betaald voetbal;
g. de raad van toezicht amateurvoetbal;
h. de algemene vergadering amateurvoetbal,
ook genaamd ledenraad amateurvoetbal;
i. de commissies met een rechtsprekende
taak;
j. de overige tuchtrechtelijke organen;
k. de licentiecommissie betaald voetbal;
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k. personen en commissies die bij of
krachtens de Statuten of reglementen
van de KNVB zijn belast met een nader
omschreven taak en waarbij aan hen
beslissingsbevoegdheid is toegekend.
5. Organen en leden van organen van de
KNVB genoemd in artikel 2 lid 2 onder a, b,
d, e, g, i, j en k van de Statuten, zullen zich
bij de vervulling van hun functie richten naar
het belang van de KNVB en nemen niet deel
aan de beraadslaging en/of besluitvorming
indien zij daarbij een direct of indirect
persoonlijk belang hebben, dat tegenstrijdig
is met het belang van de KNVB.
Artikel 8 – Rechtspraak
5. Aan een uitspraak van een rechtsprekend
orgaan en/of aan een beslissing van de
overige tuchtrechtelijke organen kan noch
door leden van de KNVB noch door derden
enig recht op schadevergoeding jegens de
KNVB worden ontleend. Evenmin kan
aanspraak worden gemaakt op overspelen
van één of meer wedstrijden.

Artikel 14
4. De bondsvoorzitter heeft het recht om alle
vergaderingen en bijeenkomsten die in het
verband van de KNVB worden gehouden bij
te wonen en van advies te dienen, met
uitzondering van de bijeenkomsten van de
commissies met een rechtsprekende taak.

Artikel 32 – Reglementscommissie
1. De reglementscommissie bestaat uit ten
minste vijf en ten hoogste zeven leden
onder wie de voorzitter, die geen deel
mogen uitmaken van de bestuurlijke of
wetgevende macht dan wel van commissies
met een rechtsprekende taak en overige
tuchtrechtelijke organen binnen de KNVB.

Artikel 33 – Taken reglementscommissie
4. De uitspraken van de reglementscommissie
naar aanleiding van een verzoek als
bedoeld in lid 2 onder a zijn voor alle leden

lk. personen en commissies die bij of
krachtens de Statuten of reglementen van
de KNVB zijn belast met een nader
omschreven taak en waarbij aan hen
beslissingsbevoegdheid is toegekend.
5. Organen en leden van organen van de KNVB
genoemd in artikel 2 lid 2 onder a, b, d, e, g, i,
j, en k en l van de Statuten, zullen zich bij de
vervulling van hun functie richten naar het
belang van de KNVB en nemen niet deel aan
de beraadslaging en/of besluitvorming indien
zij daarbij een direct of indirect persoonlijk
belang hebben, dat tegenstrijdig is met het
belang van de KNVB.

5. Aan een uitspraak van een rechtsprekend
orgaan en/of aan een beslissing van de
overige tuchtrechtelijke organen en/of de
licentiecommissie betaald voetbal, kan noch
door leden van de KNVB noch door derden
enig recht op schadevergoeding jegens de
KNVB worden ontleend. Evenmin kan
aanspraak worden gemaakt op overspelen
van één of meer wedstrijden.

4. De bondsvoorzitter heeft het recht om alle
vergaderingen en bijeenkomsten die in het
verband van de KNVB worden gehouden bij
te wonen en van advies te dienen, met
uitzondering van de bijeenkomsten van de
commissies met een rechtsprekende taak en
de licentiecommissie betaald voetbal.

1. De reglementscommissie bestaat uit ten
minste vijf en ten hoogste zeven leden onder
wie de voorzitter, die geen deel mogen
uitmaken van de bestuurlijke of wetgevende
macht dan wel van commissies met een
rechtsprekende taak, en overige
tuchtrechtelijke organen binnen de KNVB en
de licentiecommissie betaald voetbal.

4. De uitspraken van de reglementscommissie
naar aanleiding van een verzoek als bedoeld
in lid 2 onder a zijn voor alle leden bindend,
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bindend, met dien verstande dat een latere
uitspraak van de reglementscommissie een
eerdere uitspraak van een rechtsprekend
orgaan van de KNVB niet kan aantasten.

Artikel 37 – Onverenigbaarheden
1. Een functie in de wetgevende macht is
onverenigbaar met:
- een functie in de bestuurlijke macht, de
raad van toezicht amateurvoetbal en/of
de raad van commissarissen betaald
voetbal; en/of
- een functie in de rechtsprekende macht.
Een functie in de wetgevende macht is
voorts onverenigbaar met een betaalde of
onbetaalde (neven-)functie/werkzaamheid
die naar het oordeel van de desbetreffende
vergadering kan meebrengen dat het belang
van de KNVB en/of de desbetreffende sectie
niet met de vereiste integriteit en/of
objectiviteit wordt nagestreefd.

2. Een functie in de bestuurlijke macht, de raad
van toezicht amateurvoetbal en/of de raad
van commissarissen betaald voetbal is
onverenigbaar met:
- een functie in de rechtsprekende macht;
en/of
- een functie in de wetgevende macht.
Een functie in de bestuurlijke macht, de raad
van toezicht amateurvoetbal en/of de raad
van commissarissen betaald voetbal is
voorts onverenigbaar met een betaalde of
onbetaalde (neven-)functie/werkzaamheid
die naar het oordeel van het tot benoeming
van de desbetreffende functionaris
bevoegde orgaan kan meebrengen dat het
belang van de KNVB en/of de
desbetreffende sectie niet met de vereiste
integriteit en/of objectiviteit wordt
nagestreefd.
3. Een functie in de rechtsprekende macht is
onverenigbaar met:
- een functie in de wetgevende macht;
en/of

met dien verstande dat een latere uitspraak
van de reglementscommissie een eerdere
uitspraak van een rechtsprekend orgaan van
de KNVB en/of de licentiecommissie betaald
voetbal niet kan aantasten.

1. Een functie in de wetgevende macht is
onverenigbaar met:
- een functie in de bestuurlijke macht, de
raad van toezicht amateurvoetbal en/of de
raad van commissarissen betaald voetbal;
en/of
- een functie in de rechtsprekende macht;
en/of
- het lidmaatschap van de licentiecommissie
betaald voetbal.
Een functie in de wetgevende macht is voorts
onverenigbaar met een betaalde of
onbetaalde (neven-)functie/werkzaamheid die
naar het oordeel van de desbetreffende
vergadering kan meebrengen dat het belang
van de KNVB en/of de desbetreffende sectie
niet met de vereiste integriteit en/of
objectiviteit wordt nagestreefd.
2. Een functie in de bestuurlijke macht, de raad
van toezicht amateurvoetbal en/of de raad
van commissarissen betaald voetbal is
onverenigbaar met:
- een functie in de rechtsprekende macht;
- het lidmaatschap van de licentiecommissie
betaald voetbal; en/of
- een functie in de wetgevende macht.
Een functie in de bestuurlijke macht, de raad
van toezicht amateurvoetbal en/of de raad
van commissarissen betaald voetbal is voorts
onverenigbaar met een betaalde of
onbetaalde (neven-)functie/werkzaamheid die
naar het oordeel van het tot benoeming van
de desbetreffende functionaris bevoegde
orgaan kan meebrengen dat het belang van
de KNVB en/of de desbetreffende sectie niet
met de vereiste integriteit en/of objectiviteit
wordt nagestreefd.
3 Een functie in de rechtsprekende macht en/of
de licentiecommissie betaald voetbal is
onverenigbaar met:
- een functie in de wetgevende macht; en/of
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-

een functie in de bestuurlijke macht, de
raad van toezicht amateurvoetbal en/of
de raad van commissarissen betaald
voetbal.
Een functie in de rechtsprekende macht is
voorts onverenigbaar met een betaalde of
onbetaalde (neven-)functie/werkzaamheid
die naar het oordeel van het tot benoeming
van de desbetreffende functionaris
bevoegde orgaan kan meebrengen dat het
belang van de KNVB en/of de
desbetreffende sectie niet met de vereiste
integriteit en/of objectiviteit wordt
nagestreefd.
5. Een lid van een orgaan behorende tot de
wetgevende, bestuurlijke of rechtsprekende
macht dient met onmiddellijke ingang af te
treden indien hij niet langer voldoet aan de
eisen genoemd in de leden 1, 2 en 3 van dit
artikel, alsmede de eisen bedoeld in lid 4 van
dit artikel.

-

een functie in de bestuurlijke macht, de
raad van toezicht amateurvoetbal en/of de
raad van commissarissen betaald voetbal.
Een functie in de rechtsprekende macht is
voorts onverenigbaar met een betaalde of
onbetaalde (neven-)functie/werkzaamheid die
naar het oordeel van het tot benoeming van
de desbetreffende functionaris bevoegde
orgaan kan meebrengen dat het belang van
de KNVB en/of de desbetreffende sectie niet
met de vereiste integriteit en/of objectiviteit
wordt nagestreefd.

5. Een lid van een orgaan behorende tot de
wetgevende, bestuurlijke of rechtsprekende
macht en/of de licentiecommissie betaald
voetbal dient met onmiddellijke ingang af te
treden indien hij niet langer voldoet aan de
eisen genoemd in de leden 1, 2 en 3 van dit
artikel, alsmede de eisen bedoeld in lid 4 van
dit artikel.

ALGEMEEN REGLEMENT
Artikel 2 – Verplichtingen van de leden
1. Met inachtneming van het bepaalde in artikel
7 van de Statuten verplicht ieder lid,
genoemd in artikel 6 lid 2 onder a, b en c van
de Statuten, zich:
a. desgevraagd op een eerste verzoek
volledige en juiste inlichtingen en
opgaven, zowel mondeling als schriftelijk,
te verstrekken aan een orgaan van de
bestuurlijke en/of rechtsprekende macht
en de aanklager, dan wel aan een door
een van deze organen aangewezen
ander orgaan;
b. t/m n.
o. naar keuze van en op eerste aanzegging
aan een orgaan van de bestuurlijke of
rechtsprekende macht, dan wel aan een
door één van hen hiervoor aangewezen
deskundige op een door het orgaan of de
deskundige te bepalen plaats en tijdstip,
de volledige verenigingsboekhouding,
magazijnadministratie, notulen en overige
bescheiden:

1. Met inachtneming van het bepaalde in artikel
7 van de Statuten verplicht ieder lid, genoemd
in artikel 6 lid 2 onder a, b en c van de
Statuten, zich:
a. desgevraagd op een eerste verzoek
volledige en juiste inlichtingen en opgaven,
zowel mondeling als schriftelijk, te
verstrekken aan een orgaan van de
bestuurlijke en/of rechtsprekende macht,
en de aanklager en de licentiecommissie
betaald voetbal, dan wel aan een door een
van deze organen aangewezen ander
orgaan;
b. t/m n.
o. naar keuze van en op eerste aanzegging
aan een orgaan van de bestuurlijke en/of
rechtsprekende macht, de
licentiecommissie betaald voetbal, dan wel
aan een door één van hen hiervoor
aangewezen deskundige op een door het
orgaan of de deskundige te bepalen plaats
en tijdstip, de volledige
verenigingsboekhouding,
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1. ter beschikking te stellen of
2. ter inzage te verstrekken of
3. hiervan afschriften te verstrekken met
dien verstande dat door of namens het
desbetreffende orgaan desgewenst
kopieën van deze stukken kunnen
worden gemaakt;

p. t/m x.
2. Met inachtneming van het bepaalde in artikel
7 van de Statuten verplicht ieder lid,
genoemd in artikel 6 lid 2 onder d en e van
de Statuten, zich:
a. desgevraagd op een eerste verzoek
volledige en juiste inlichtingen en
opgaven, zowel mondeling als schriftelijk,
te verstrekken aan een orgaan van de
bestuurlijke en/of rechtsprekende macht
en de aanklager, dan wel aan een door
een van deze organen aangewezen
ander orgaan;
b. t/m f.

magazijnadministratie, notulen en overige
bescheiden:
1. ter beschikking te stellen of
2. ter inzage te verstrekken of
3. hiervan afschriften te verstrekken met
dien verstande dat door of namens het
desbetreffende orgaan desgewenst
kopieën van deze stukken kunnen
worden gemaakt;
p. t/m x.
2. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 7
van de Statuten verplicht ieder lid, genoemd
in artikel 6 lid 2 onder d en e van de Statuten,
zich:
a. desgevraagd op een eerste verzoek
volledige en juiste inlichtingen en opgaven,
zowel mondeling als schriftelijk, te
verstrekken aan een orgaan van de
bestuurlijke en/of rechtsprekende macht,
en de aanklager en de licentiecommissie
betaald voetbal, dan wel aan een door een
van deze organen aangewezen ander
orgaan;
b. t/m f.

8.3. Reglement Overschrijvingsbepalingen Algemeen, Opleidingsvergoeding en
Solidariteitsbijdrage: screening
Uit artikel 14 lid 1 van het Reglement Overschrijvingsbepalingen Algemeen, Opleidingsvergoeding en Solidariteitsbijdrage blijkt dat de verdeling van de solidariteitsbijdrage plaatsvindt naar
rato dat een speler als spelend lid bij de rechthebbende club geregistreerd is geweest. Dit is ook
van toepassing bij de betaling van de nationale opleidingsvergoeding. Ingestemd wordt met het
voorstel om – ter verduidelijking – voornoemde bepaling ook met betrekking tot de opleidingsvergoeding op te nemen in het reglement. Ook wordt ingestemd met de verdeling van de opleidingsvergoeding en de solidariteitsbijdrage niet langer te laten plaatsvinden naar rato van het
aantal ‘maanden’, maar naar rato van het aantal ‘dagen’ en lid 5 van artikel 12 en de leden 1 en 2
van artikel 14 van het Reglement Overschrijvingsbepalingen Algemeen, Opleidingsvergoeding en
Solidariteitsbijdrage als navolgt aan te passen:
Artikel 12 – Verschuldigdheid en meldingsplicht
5. a. Indien de club die de opleidingsvergoeding 5. a. Indien de club die de opleidingsvergoeding
moet betalen een
moet betalen een
betaaldvoetbalorganisatie is, bedraagt de
betaaldvoetbalorganisatie is, bedraagt de
hoogte van de opleidingsvergoeding €
hoogte van de opleidingsvergoeding €
1.523,- per opleidingsjaar, indien de club
1.523,- per opleidingsjaar, indien de club
die de opleidingsvergoeding moet betalen
die de opleidingsvergoeding moet betalen
een amateurvereniging is, bedraagt de te
een amateurvereniging is, bedraagt de te
betalen opleidingsvergoeding € 562,- per
betalen opleidingsvergoeding € 562,- per
opleidingsjaar.
opleidingsjaar. Indien de speler in een
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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.

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
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%.

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.

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
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%.
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De verdeling vindt plaats naar rato van het
aantal maanden 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 maanden 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 maanden dat hij in Nederland
als spelend lid geregistreerd is geweest.

9.

De verdeling vindt plaats naar rato van het
aantal dagen maanden 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 maanden 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 maanden
dat hij in Nederland als spelend lid
geregistreerd is geweest.

RONDVRAAG
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

10. SLUITING
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun bijdrage en sluit de vergadering.

Zeist, 28 juni 2018
NW / Buitengewone bondsvergadering d.d. 7 juni 2018
Vastgesteld op de bondsvergadering d.d. 4 december 2018

P. 19

BESLUITENLIJST

BONDSVERGADERING
Datum

:

7 juni 2018

A.p.

Onderwerp

Besluit

2.

Spreekrecht in de
bondsvergadering

Ingestemd wordt met het voorstel tijdens bondsvergaderingen alleen de
personen zoals genoemd in artikel 20 lid 8 van de Statuten te laten
deelnemen aan inhoudelijke beraadslagingen.

2.2.

Governance en besluitvormingsprocessen

Met instemming wordt kennis genomen van het besluit met ingang van het
seizoen 2018/’19 twee reguliere bondsvergaderingen te houden die worden
gekoppeld aan de beleids- en begrotingscyclus en in deze vergaderingen
halfjaarlijkse verslagen van het bondsbestuur te presenteren.

3.

Verslag bondsvergadering d.d.
18 december 2017

Wordt vastgesteld.

4.

VoetbalTV

Met inachtneming van het besluit bij agendapunt 8.1. wordt ingestemd met
het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst met Talpa Holding NV
inzake VoetbalTV zoals in de annotatie van de agenda omschreven.

5.

Optimaliseren voetbalpiramide

Ingestemd wordt met het ter vergadering door de bondsvoorzitter
gepresenteerde voorstel voor het optimaliseren van de voetbalpiramide.

6.

KNVB Strategisch Plan
2018-2022

Ingestemd wordt met het KNVB Strategisch Plan 2018-2022.

7.

Begroting 2018/’19

Ingestemd wordt met de begroting 2018/’19 bestaande uit de bondsgerelateerde activiteiten, de begroting amateurvoetbal (vastgesteld op de
LRAV d.d. 26.05.18) en de begroting betaald voetbal (vastgesteld op de
AVBV d.d. 06.06.18).

8.

Reglementaire aangelegenheden

Ingestemd wordt met de navolgende voorstellen tot aanpassing van de
reglementen:
• 8.1. Statuten: VoetbalTV (ledencontract) – zoals ter vergadering op
scherm getoond;
• 8.2. Statuten en AR: vernieuwd licentiesysteem betaald voetbal;
• 8.3. ROAOS: screening.
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