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1. OPENING
Michael van Praag, bondsvoorzitter, opent de vergadering.

Agenda buitengewone bondsvergdering d.d. 7 juni 2018 – 1. Opening
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2. INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN
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. Inmiddels zijn de navolgende namen ontvangen:
•
•
•
•
•
•

Ingrid Kloosterman, afgevaardigde amateurvoetbal
Jerry Wijnen, afgevaardigde amateurvoetbal
Niek Jan van Kesteren, raad van commissarissen betaald voetbal
Pier Eringa, raad van toezicht amateurvoetbal
Eric Gudde, directeur betaald voetbal
Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal

Naar verwachting zullen de twee afgevaardigden betaald voetbal op de buitengewone bondsvergadering
van 7 juni 2018 bekend kunnen worden gemaakt.
Deze commissie heeft de opdracht te komen tot een profiel voor de nieuwe bondsvoorzitter en een plan
van aanpak -voorzien van een tijdpad- voor de benoeming van een nieuwe bondsvoorzitter. Het profiel
en plan van aanpak zullen worden geagendeerd voor de reguliere bondsvergadering die dit jaar staat
gepland op dinsdag 4 december 2018.

Agenda buitengewone bondsvergdering d.d. 7 juni 2018 – 2. Ingekomen stukken en mededelingen
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2. INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN
2.2. Governance en besluitvormingsprocessen
2.2.1. Voortgang
Ter vergadering wordt de voortgang besproken.

Agenda buitengewone bondsvergadering d.d. 7 juni 2018 – 2.2.1. Governance en besluitvormingsprocessen – voortgang
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2. INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN
2.2. Governance en besluitvormingsprocessen
2.2.2. Financiële governance KNVB
Met de recente professionalsering van het bondsbestuur is de toezichthoudende functie van dit gremium
op de bondsgerelateerde activiteiten vervallen. Op verzoek van de vergadering van toezichthouders
hebben Erik Mulder (raad van commissarissen betaald voetbal) en Huub Wieleman (raad van toezicht
amateurvoetbal) zich samen met de directie en de accountant van de KNVB (EY) gebogen over de vraag
hoe aan deze leemte invulling kan worden gegeven. Op 16 mei 2018 heeft de vergadering van
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, waar geld aan 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.

Agenda buitengewone bondsvergadering d.d. 7 juni 2018 – 2.2.2. Financiële governance KNVB
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3. BONDSVERGADERING D.D. 18 DECEMBER 2017 – VERSLAG
Het conceptverslag van de bondsvergadering d.d. 18 december 2017 is op 9 maart 2018 per e-mail aan
de bondsafgevaardigden en adviserende leden van de bondsvergadering gezonden. Voorgesteld wordt
het conceptverslag, dat tevens hierbij is gevoegd, ter vergadering vast te stellen.
Mocht u vragen en/of opmerkingen met betrekking tot het verslag hebben, dan verzoeken wij u
dit uiterlijk 31 mei 2018 schriftelijk aan ons kenbaar te maken, zodat -indien nodig- de tekst via de
bandopname van de vergadering kan worden gecheckt.

Agenda buitengewone bondsvergadering d.d. 7 juni 2018 – 3. Bondsvergadering d.d. 18 december 2017 – verslag
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VERSLAG
concept
BONDSVERGADERING
Datum
Locatie

:
:

18 december 2017
KNVB Campus te Zeist

Aanwezig
conform
presentielijst

:

Bondsbestuur
• M. van Praag, voorzitter
• E. Gudde, lid
• J.D. van der Zee, lid
Bondsafgevaardigden
J. Bartels, S. van Beuzekom, J. Blatter, H. Bolhaar, J. Bosch. I. Brouwer, P. Bijvelds,
F. Cornelisz, R. Eenhoorn, A. van Eijden, I. van den Einde, P. Fossen, E. Gerrits,
J. Goetzee, L. Goudkuil, A. de Graaf, F. de Haan, T. Hendrickx, H. Hoiting,
N.J. Hoogma, H. de Jong, J. de Jong, I. Kloosterman, M. Laros, F. Leemburg,
P. Lips, G. Nijkamp, J. Op ’t Einde, R. Quaedvlieg, H. de Roos, M. Schoonebeek,
J. Slop, E. Velderman, E. van de Ven, W. Vermeule, P. de Waard, J. de Wit,
J. Wijnen, E. Woltjes, D. Woortman, H. de Zeeuw
Ereleden
G. Bouwer
Raad van toezicht amateurvoetbal
H. Wieleman
Reglementscommissie
P. van Geloven, D. de Loor
Voorts zijn aanwezig vertegenwoordigers van de media, medewerkers van de
KNVB en overige belangstellenden.

Afwezig

Bondsafgevaardigden met machtiging
C. Bakker machtigt T. Hendrickx, W. Beekman machtigt A. van Eijden,
M. Bogers machtigt J. Goetzee, M. van den Bunder machtigt P. Bijvelds,
M. Burgers machtigt H. de Zeeuw, W. Collard machtigt N.J. Hoogma,
L. Eisenga machtigt R. Eenhoorn, W. van Hoogstraten machtigt I. Kloosterman,
B. Kersten machtigt R. Quaedvlieg, P. van der Kraan machtigt M. Laros,
H. Kras machtigt P. de Waard, E. Lugt machtigt E. Velderman,
M. Manders machtigt J. Slop, H. Ostendorp machtigt A. de Graaf,
R. Oversier machtigt F. de Haan, H. de Ruiter machtigt I. van den Einde,
W. Schreuders machtigt J. Op ’t Einde, J. Timmermans machtigt S. van Beuzekom.
Bondsafgevaardigden zonder machtiging
J. Boelens
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1.

OPENING
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom.
Een letterlijke weergave van het openingswoord is bij dit verslag gevoegd (bijlage 1).

2.

MEDEDELINGEN EN INGEKOMEN STUKKEN
Aantal aanwezige stemgerechtigde leden
Van de 30 afgevaardigden amateurvoetbal zijn er 24 aanwezig. Van de zes afwezigen hebben
vijf een machtiging afgegeven. Dit betekent dat namens het amateurvoetbal 29 stemmen kunnen
worden uitgebracht. Van de 30 afgevaardigden betaald voetbal zijn er zeventien aanwezig.
Dertien afwezigen hebben een machtiging afgegeven. Namens het betaald voetbal kunnen
derhalve 30 stemmen worden uitgebracht.
2.1. KNVB Strategisch plan 2018 – 2022
Het KNVB Beleidsplan ‘Voetbal om van te houden” is bezig aan zijn laatste seizoen, hetgeen
betekent dat er een opvolger moet komen voor de periode 2018 - 2022. De directie wil met de
medewerkers een voorstel voorbereiden waarbij de stakeholders intensief worden betrokken zodat
op de voorjaarsvergaderingen 2018 een gedragen, KNVB-breed plan kan worden voorgelegd met
een heldere focus en koers. Intern is de dialoog reeds gestart en zijn de eerste contouren van het
plan geschetst. De komende periode zal dit met clubs en stakeholders verder worden ingevuld.
2.2. De KNVB Campus
Aan de hand van filmbeelden wordt de voortgang geschetst met betrekking tot de KNVB Campus.
Hierin wordt gemeld dat de oplevering van fase 2 (Noordzijde Woudenbergseweg) binnen de
afgesproken tijd en het gereserveerde budget plaatsvindt. De voorzitter adviseert de afgevaardigden deze zijde van de Woudenbergseweg zeker eens te bezoeken en vooral ook met hun clubs
gebruik te maken van de KNVB Campus. Ook de Noordzijde is met de nieuwe Rinus Michels Dug
Out bijzonder mooi geworden.
2.3. UEFA Women’s EURO 2017 – terugblik
Ter introductie op de terugblik meldt de voorzitter dat het Nederlands Vrouwen A-elftal is
genomineerd voor verkiezing tot sportploeg van het jaar op het NOC*NSF Sportgala dat morgen
plaatsvindt. Een verkiezing zou een fantastische blijk van waardering voor het elftal zijn, die tevens
uitstraalt op de KNVB en het Nederlands voetbal (zowel top- als breedtesport). Het is belangrijk om
ook in deze bondsvergadering stil te staan bij het EK Vrouwen 2017. De KNVB heeft met de
organisatie daarvan veel eer behaald. De KNVB heeft laten zien dat het goed in staat is om dit
soort toernooien naar volle tevredenheid te organiseren. Ook is het goed om inzicht te hebben in
de spin-off die de organisatie van dit toernooi èn het behalen van de EK-titel door het Nederlands
Vrouwen A-elftal voor de KNVB en het Nederlandse voetbal heeft. Door de constructie van een
LRAV, AVBV en een bondsvergadering komt het voor dat een deel van de bondsafgevaardigden
tijdens een bondsvergadering over een onderwerp voor een tweede keer wordt geïnformeerd,
omdat dit eerder in de LRAV of AVBV aan de orde is geweest. Dit geldt vandaag voor de LRAVleden waar het dit onderwerp betreft. Bij agendapunt 2.4. Governance geldt het voor de AVBVleden. Bezien zal worden of dit voortaan anders kan worden georganiseerd.

P. 2
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Vervolgens gaat Tobias Kuyvenhoven (operationeel projectleider EK Vrouwen 2017) aan de hand
van een ppt.-presentatie in op het UEFA Women’s Euro 2017. Een afschrift van de prestatie is bij
dit verslag gevoegd (bijlage 2).
Justin Goetzee (bondsafgevaardigde betaald voetbal) mist in de presentatie het feit dat naast de
Stichting WEURO 2017 en de KNVB ook de speelsteden een grote bijdrage hebben geleverd aan
het succes van het toernooi. Verder meldt hij dat het toernooi voor NAC een sterk verliesgevende
operatie is geweest. Paulo Steverink en Manfred Laros (bondsafgevaardigden betaald voetbal)
vullen hierop aan dat dit ook geldt voor FC Utrecht en Sparta R.
In reactie hierop meldt Tobias Kuyvenhoven dat de Stichting WEURO 2017 alles heeft gedaan wat
in haar mogelijkheden lag om de clubs te helpen. Ook voor de UEFA en de KNVB is het EK
Vrouwen 2017 geen winstgevend toernooi. De KNVB hoopt met een financiële bijdrage van VWS
en de UEFA het toernooi break-even te kunnen afsluiten. Verder meldt hij onbedoeld de landelijke
en regionale partijen die naast de KNVB en de Stichting WEURO 2017 een bijdrage hebben
geleverd aan het EK Vrouwen 2017 en het succesvolle verloop daarvan, niet heeft genoemd.
Ook deze partijen komen alle credits en complimenten toe.
De onderhandelingen met de clubs inzake de organisatie van het toernooi zijn gevoerd door toernooidirecteur Bert van Oostveen. Omdat hij niet aanwezig is, kan ter vergadering niet inhoudelijk
op deze kwestie worden ingegaan. De heren Goetzee, Steverink en Laros stemmen in met het
voorstel van de voorzitter op een nader moment met elkaar hierover verder te spreken. Vervolgens
zegt de voorzitter toe de jaarrekening Stichting WEURO 2017 aan hen te zullen zenden.
.
2.4. Governance – voortgang
Eric Gudde (lid bondsbestuur / directeur betaald voetbal) doet verslag van de voortgang in de
uitwerking van de veranderopdracht uit het rapport “Veranderen│Verbinden│Vertrouwen” van de
adviseurs Jaakke en Van Kesteren, door hem vaak omgedraaid in “Vertrouwen│Verbinden│
Veranderen”. Het begint bij vertrouwen. Hij gaat in op de vier domeinen van deze opdracht:
1. Oranje nu (invulling cruciale technische functies) en in de toekomst
Hier kunnen louter proceszaken worden gemeld. Het invullen van de functies van bondscoach
en technisch directeur is geen simpele invuloefening. Het twee keer achter elkaar door het
Nederlands elftal niet halen van een eindronde en het vier van de vijf laatste keren een
eindtoernooi niet halen door Jong Oranje vergt een diepe analyse die uiteindelijk moet leiden tot
een aantal scherpe profielen voor de technische functies maar ook voor de hele werkwijze
daaromtrent. Er heeft inmiddels een reeks van gesprekken plaatsgevonden met huidige maar
ook met stafleden uit het verleden, met trainers van de jongere Oranjeteams, met een aantal
spelers, met een aantal collega’s hier in de zaal en niet in de zaal en ook met een reeks van
contacten in het buitenland, met name in Duitsland. Tussentijds heeft afstemming
plaatsgevonden met collega’s in het directieoverleg en de RvC BV, waarvan in het bijzonder
met Han Berger vanwege het technische aspect. In deze zaak gaat zorgvuldigheid boven
snelheid. De analyse is een eind gevorderd. Gestreefd wordt deze in januari af te ronden en in
februari tot benoeming in de functies over te gaan, want per 23 maart 2018 gaat met de
wedstrijd Nederland – Engeland een nieuwe cyclus van het Nederlands elftal van start.
2. Verbeteren verhouding tussen de KNVB en de clubs betaald voetbal
Dit is een aspect wat alleen het betaald voetbal aangaat.

P. 3
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3. Verbeteren samenwerking tussen betaald voetbal en amateurvoetbal
Vanaf het begin heeft Eric Gudde constructief overleg gehad met Jan Dirk van der Zee.
Vanaf dag één hebben zij samen met Jean-Paul Decossaux gewerkt aan de nieuwe topstructuur.
Recent is gestart met een gezamenlijk directieoverleg amateurvoetbal en betaald voetbal,
beurtelings voorgezeten door Jan Dirk van der Zee en Eric Gudde. Het overleg verloopt goed.
De strategische agenda, ook één van de opdrachten, komt in dit overleg aan de orde.
De RvC BV en RvT AV hebben inmiddels één keer samen vergaderd. Het volgend overleg staat
op 22 januari 2018 gepland. Voor dit overleg zal de topstructuur worden geagendeerd.
Een hot issue voor het amateurvoetbal en het betaald voetbal is de voetbalpiramide en het
proces ‘Terug naar de tekentafel’. Jan Dirk van der Zee en Eric Gudde zitten samen de
projectgroep voor, die naast een aantal KNVB’ers bestaat uit een aantal vertegenwoordigers uit
het betaald voetbal en vertegenwoordigers uit het amateurvoetbal. De eerste van vier sessies
heeft inmiddels plaatsgevonden. Hierin hebben de verkenners Wouter Kuperus en Peter Oskam
hun bevindingen gepresenteerd. De sfeer van deze eerste vergadering kan worden vertaald in:
“Hier willen we uitkomen”. Hierbij dient er aandacht te zijn voor alle bevindingen, alle wensen en
behoeften, alle kritische noten van alle kanten, maar vooral ook voor het bovenliggend belang:
het belang van het totale Nederlandse voetbal. Het is een uitdagende en prikkelende opdracht.
Een tweede sessie vindt aanstaande donderdag plaats.
4. Het aanpassen van de interne organisatie tot een resultaatgerichter, slagvaardiger en
meer op samenwerking gerichte organisatie met aandacht voor de structuur en cultuur
Ook dit proces vordert gestaag. Samen met Jan Dirk van der Zee en Jean Paul Decossaux
maakt Eric Gudde wekelijks voortgang in een blauwdruk van de aangepaste organisatie.
Een aantal uitgangspunten van de beoogde structuur is:
• Voetbal staat centraal. Dat lijkt logisch, alleen de KNVB kent veel vergaderingen waarin
andere zaken zoals reglementaire en financiële aangelegenheden centraal staan. Deze
zaken dienen goed geregeld te zijn, maar het voetbal dient centraler te staan.
• Het domein ‘voetbal’ kent een onderverdeling in topvoetbal, opleiding/ontwikkeling, breedtevoetbal waarbij samenwerking een must is! Ook dit laatste lijkt logisch, maar hier is nog
winst te boeken.
• Alle andere afdelingen staan randvoorwaardelijk, faciliterend ten dienste van het voetbal.
• Er is een gezamenlijk directieoverleg betaald voetbal en amateurvoetbal.
• Waar mogelijk zullen alle andere processen zo veel mogelijk worden samengevoegd.
• Extra aandacht zal er zijn voor communicatie, een absolute kerntaak waarin qua aansturing
en richting een slag gemaakt moet worden.
De tijdsduur. In de opdracht staat een periode van drie maanden genoemd. Na afstemming van
de plannen met de RvC BV en de RvT AV in januari 2018, wordt gestreefd de nieuwe structuur
in februari 2018 operationeel te hebben.
Ook is in de veranderopdracht een onderzoek toegezegd inzake een striktere scheiding der
machten in het betaald voetbal. Waarmee onder meer bedoeld wordt een opdracht te geven voor
een voorstel om de licentiecommissie en tuchtrechtspraak strikt onafhankelijk van de KNVB te
positioneren in termen van locatie, funding, beloning en bemensing. Het idee is om dit, nadat de
organisatie in de nieuwe structuur operationeel is, in februari / maart 2018 met een commissie,
bestaande uit twee/drie externe specialisten, twee/drie clubvertegenwoordigers en een aantal
KNVB’ers, vorm te geven
Tot slot is de wijziging in de samenstelling van het bondsbestuur gerealiseerd. In zijn
openingswoord heeft de bondsvoorzitter hierover al het een en ander gemeld.
P. 4
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(Openbaarheid) AVBV / Bondsvergadering – publicatie integrale agenda’s
Op www.knvb.nl worden alleen de voorbladen van de agenda’s van de bondsvergaderingen
gepubliceerd. Henk Bolhaar (bondsafgevaardigde amateurvoetbal) verzoekt namens het
amateurvoetbal ook de onderliggende documenten te publiceren. De vergadering is openbaar.
Publicatie van de integrale agenda vergroot de transparantie richting de leden alsook hun
betrokkenheid en kennis over datgene wat zich binnen het hoogste orgaan van de KNVB afspeelt.
In het verlengde hiervan vraagt hij het betaald voetbal in overweging te nemen voortaan de AVBV
weer openbaar te laten plaatsvinden en dan ook de agenda’s integraal (behoudens wellicht
bedrijfseconomische stukken) te publiceren. De KNVB wordt nog wel eens “achterkamertjespolitiek” verweten. Met transparantie wordt dit voorkomen.
Jan Dirk van der Zee (lid bondsbestuur/directeur amateurvoetbal) voorziet geen probleem bij het
inwilligen van het eerste verzoek. Dit geldt niet voor het eerder door Henk Bolhaar gedane verzoek
verslagen van vergaderingen van het bondsbestuur aan de bondsafgevaardigden te zenden. Het
bondsbestuur nieuwe stijl zit dichter op de operatie hetgeen betekent dat vaker gevoelige zaken
aan de orde zullen zijn. Hij is geen voorstander van het maken van twee verslagen van één
vergadering. Hij stelt voor het onder punt 6 geagendeerde jaarverslag van het bondsbestuur
voortaan niet één keer maar twee keer per jaar aan de bondsafgevaardigden te zenden, zodat zij
halfjaarlijks een rapportage ontvangen van de zaken die in het bondsbestuur aan de orde komen.
Henk Bolhaar kan zich in dit voorstel vinden.
Eric Gudde (lid bondsbestuur, directeur betaald voetbal) zal de vraag inzake de AVBV
(openbaarheid / publicatie integrale agenda) in het betaald voetbal aan de orde stellen.

3.

VERSLAG BUITENGEWONE BONDSVERGADERING D.D. 2 OKTOBER 2017
Het bij de agenda gevoegde verslag van de buitengewone bondsvergadering d.d. 2 oktober 2017
wordt zonder wijziging vastgesteld.

4.

JAARVERSLAG 2016/’17
Het KNVB jaarverslag 2016/’17 zoals op 26 oktober 2017 digitaal aan de afgevaardigden en
adviserende leden van de bondsvergadering is gezonden, wordt vastgesteld.

5.

FINANCIËN
5.1. Jaarrekening 2016/'17
Ingestemd wordt met de door de LRAV vastgestelde jaarrekening amateurvoetbal 2016/’17,
de door de AVBV vastgestelde jaarrekening betaald voetbal 2016/’17 alsmede het overzicht
bondsgerelateerde activiteiten zoals opgenomen in voornoemde jaarrekeningen.
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 2016/’17
Kennis wordt genomen van het bij de agenda gevoegde verslag.

P. 5
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7.

OPTIMALISEREN VOETBALPIRAMIDE
In aanvulling op hetgeen Eric Gudde eerder in deze vergadering heeft aangegeven, meldt
Jan Dirk van der Zee (lid bondsbestuur / directeur amateurvoetbal) dat het proces met het oog op
de buitengewone bondsvergadering van 19 maart 2018 in een trechter zit. Er dient voor deze
vergadering een voorstel van het bondsbestuur voorhanden te zijn. Er zijn genoeg oplossingsrichtingen, maar het belangrijkste is het verkrijgen van voldoende draagvlak. Dit is een uitdaging.
Er is veel emotie, vooral bij de amateurclubs. Maar er is ook perspectief, zeker naar aanleiding van
het rapport van de verkenners. Tijdens de bijeenkomst van aanstaande donderdag zullen zaken
verder worden uitgewerkt en worden bezien of draagvlak kan worden gecreëerd. Als voorzitters
van de projectgroep hebben Eric Gudde en hij gesteld dat binnen dit proces net als bij de nieuwe
strategie en inrichting van de KNVB, het voetbal centraal dient te staan. De randvoorwaarden
(waaronder de licentievoorwaarden) dienen ondersteunend en faciliterend te zijn. Met inachtneming hiervan wordt naar oplossingen gekeken. Zij zullen de AVBV en de LRAV de komende
periode over de ontwikkelingen goed blijven informeren. Gestreefd wordt in februari aanstaande
een eerste voorstel aan de achterbannen te kunnen zenden. Eventuele tips en suggesties van de
afgevaardigden zijn welkom.
Arie van Eijden (bondsafgevaardigde betaald voetbal) memoreert de lange weg die dit dossier
inmiddels heeft afgelegd. Hij verzoekt haast hierin niet leidend te laten zijn. In het belang van het
Nederlandse voetbal dient een goed doordacht plan te worden neergelegd, ook als dit betekent dat
door de benodigde tijd de buitengewone bondsvergadering van 19 maart 2018 niet wordt gehaald.
Op de vraag van Pieter de Waard (bondsafgevaardigde betaald voetbal) of het rapport van de
verkenners kan worden gedeeld met de bondsafgevaardigden, antwoordt Mark Boetekees
(bestuurssecretaris) dat de projectgroep donderdag aanstaande nader zal spreken over de
verspreiding van / communicatie inzake het rapport. Daarin zal dit verzoek worden meegenomen

8.

VESTIGING RECHT VAN OPSTAL BEKABELING ELEKTRA
Ten behoeve van de verdere ontwikkeling van de KNVB Campus (fase 2) zijn nieuwe
voetbalvelden aangelegd en lichtmasten geplaatst. Twee van de drie nieuwe aangelegde
voetbalvelden zijn voorzien van veldverwarming. Om het gevraagde vermogen te kunnen leveren
voor de lichtmasten en de veldverwarming moet nieuwe bekabeling voor de elektra worden
aangelegd en aangesloten op een elektrapunt op het terrein van de KNVB. Door het vestigen van
een recht van opstal ten behoeve van Stedin Netten B.V. zal het eigendom en risico van de
bekabeling voor de elektra bij Stedin Netten B.V. komen te liggen. Met inachtneming van het
gestelde in artikel 15 lid 2 onder b van de Statuten, wordt ingestemd met het vestigen van een
recht van opstal ter zake van de bekabeling voor elektra zoal hiervoor omgeschreven.

9.

REGLEMENTAIRE AANGELEGENHEDEN
9.1. Voorstellen tot aanpassing van de reglementen
9.1.1. Statuten en diverse reglementen
9.1.1.1. Steunpunten
Als onderdeel van de zogeheten doorontwikkeling van de organisatie van het amateurvoetbal is
besloten de districtsbureaus van de KNVB-steunpunten te noemen.
P. 6
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Ingestemd wordt met het voorstel de begripsbepalingen, artikel 34 lid 2 van de Statuten en artikel 2
lid 1 sub i van het Algemeen Reglement als navolgt aan te passen:
BEGRIPSBEPALINGEN
Bureau

het KNVB bondsbureau in Zeist dan wel een van
de districtsbureaussteunpunten.

STATUTEN
Artikel 34 – Statutenwijzigingen
2. Zij die de oproeping tot de bondsvergadering
ter behandeling van een voorstel tot
statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten
minste veertien dagen voor de
bondsvergadering het voorstel, waarin de
voorgedragen wijziging woordelijk is
opgenomen, schriftelijk ter kennis van de
bondsafgevaardigden en van de adviserende
leden van de bondsvergadering brengen.
Tevens dienen zij vijf dagen voor de
bondsvergadering een afschrift van het
voorstel op het bondsbureau en de
districtsbureaus voor de leden ter inzage te
leggen en te houden tot na afloop van de dag
waarop de bondsvergadering wordt
gehouden. Bovendien dient het voorstel via
het door het bondsbestuur voor publicaties
aangewezen medium te worden gepubliceerd.
Het voorstel moet zijn voorzien van een
duidelijke toelichting.

2. Zij die de oproeping tot de bondsvergadering
ter behandeling van een voorstel tot
statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten
minste veertien dagen voor de
bondsvergadering het voorstel, waarin de
voorgedragen wijziging woordelijk is
opgenomen, schriftelijk ter kennis van de
bondsafgevaardigden en van de adviserende
leden van de bondsvergadering brengen.
Tevens dienen zij vijf dagen voor de
bondsvergadering een afschrift van het
voorstel op het bondsbureau en de
districtsbureaussteunpunten voor de leden ter
inzage te leggen en te houden tot na afloop
van de dag waarop de bondsvergadering
wordt gehouden. Bovendien dient het voorstel
via het door het bondsbestuur voor publicaties
aangewezen medium te worden gepubliceerd.
Het voorstel moet zijn voorzien van een
duidelijke toelichting.

ALGEMEEN REGLEMENT
Artikel 2 – Verplichtingen van de leden
1. i. alle mutaties in de door het lid aan te
houden registraties van leden, spelers,
oefenmeesters/trainers en andere
functionarissen onverwijld aan het
districtsbureau van de KNVB door te
geven;

1. i. alle mutaties in de door het lid aan te
houden registraties van leden, spelers,
oefenmeesters/trainers en andere
functionarissen onverwijld aan het
districtsbureausteunpunt van de KNVB
door te geven;

9.1.1.2. Benoeming en zittingsduur
Benoeming veronderstelt een besluit. Dat wil zeggen dat (in beginsel) de meerderheid van de
stemgerechtigden een stem heeft uitgebracht op de voorgestelde kandidaat dan wel op een van de
voorgestelde kandidaten. Bij verkiezing is de kandidaat gekozen die de meeste stemmen van de
stemgerechtigden op zich heeft verenigd. Is er één kandidaat, dan kan deze kandidaat in beginsel
met één stem worden gekozen.
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Ingestemd wordt met het voorstel daar waar in de Statuten en reglementen van de KNVB
verkiezing staat maar benoeming wordt bedoeld, dat overeenkomstig te wijzigen en ten behoeve
van de consistentie de termen “zittingsperiode’ en ‘zittingstermijn’ te wijzigen in de meer
gebruikelijke term ‘zittingsduur. Met inachtneming van het op de LRAV d.d.
18 december 2017 genomen besluit zijn leden te blijven verkiezen, betekent dit aanpassing van de
Statuten en reglementen als navolgt:
STATUTEN
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 zittingstermijn van de
bondsvoorzitter bedraagt twaalf jaar.
Artikel 20 – Bondsvergadering
2. Van de in het eerste lid genoemde
bondsafgevaardigden worden er dertig
gekozen door de algemene vergadering
amateurvoetbal en dertig door de algemene
vergadering betaald voetbal.

3. De samenstelling en zittingsperiode van de
algemene vergaderingen van de secties,
alsmede voor wat betreft de sectie
amateurvoetbal de kandidaatstelling en
verkiezing van de leden daarvan worden
nader geregeld in het Reglement Betaald
Voetbal, respectievelijk het Reglement
Amateurvoetbal. De leden van de algemene
vergadering amateurvoetbal worden deels
direct deels indirect gekozen door bij de
sectie amateurvoetbal ingedeelde gewone
leden, genoemd in artikel 6 lid 2 van deze
Statuten overeenkomstig de regeling in het
Reglement Amateurvoetbal.
4. De zittingsperiode van de gekozen
bondsafgevaardigden vangt aan en eindigt de
dag na de desbetreffende jaarvergadering,
zoals genoemd in artikel 21 lid 1 van de
Statuten.

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 zittingsduurtermijn van de
bondsvoorzitter bedraagt twaalf jaar.

2. Van de in het eerste lid genoemde
bondsafgevaardigden worden er dertig
gekozen door de algemene vergadering
amateurvoetbalovereenkomstig het
Reglement Amateurvoetbal en dertig
benoemd door de algemene vergadering
betaald voetbal.
3. De samenstelling en zittingsduurperiode van
de algemene vergaderingen van de secties,
alsmede voor wat betreft de sectie
amateurvoetbal de kandidaatstelling en
verkiezing van de leden daarvan worden
nader geregeld in het Reglement Betaald
Voetbal, respectievelijk het Reglement
Amateurvoetbal. De leden van de algemene
vergadering amateurvoetbal worden deels
direct deels indirect gekozen door bij de sectie
amateurvoetbal ingedeelde gewone leden,
genoemd in artikel 6 lid 2 van deze Statuten
overeenkomstig de regeling in het Reglement
Amateurvoetbal.
4. De zittingsduurperiode van de gekozen
bondsafgevaardigden vangt aan en eindigt de
dag na de desbetreffende jaarvergadering,
zoals genoemd in artikel 21 lid 1 van de
Statuten.

Artikel 25 – Besluitvorming, stemmingen en verslaglegging
1. a. De bondsvergadering kan slechts geldige
1. a. De bondsvergadering kan slechts geldige
besluiten nemen indien meer dan de helft
besluiten nemen indien meer dan de helft
van de onderscheidenlijk door de
van de onderscheidenlijk door de
algemene vergaderingen amateurvoetbal
algemene vergaderingen amateurvoetbal
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en betaald voetbal gekozen
bondsafgevaardigden blijkens de
presentielijst ter vergadering aanwezig of
vertegenwoordigd is.
b. Indien de onder a genoemde
bondsafgevaardigden niet binnen een uur
na het tijdstip waarop de
bondsvergadering zou aanvangen,
aanwezig of vertegenwoordigd zijn, wordt
binnen vier weken een tweede vergadering
bijeengeroepen en gehouden, waarin over
de voor de vorige vergadering
geagendeerde onderwerpen - ongeacht
het aantal aanwezige of
vertegenwoordigde bondsafgevaardigden met meerderheid kan worden besloten.

6. e. de naam bevatten van een persoon die
niet verkiesbaar is;
f. voor iedere verkiesbare plaats meer dan
één naam bevatten;

en betaald voetbalovereenkomstig het
Reglement Amateurvoetbal gekozen en
door de algemene vergadering betaald
voetbal benoemde bondsafgevaardigden
blijkens de presentielijst ter vergadering
aanwezig of vertegenwoordigd is.
b. Indien dehet onder a genoemde minimum
aantal bondsafgevaardigden niet binnen
een uur na het tijdstip waarop de
bondsvergadering zou aanvangen,
aanwezig of vertegenwoordigd zijn, wordt
binnen vier weken een tweede vergadering
bijeengeroepen en gehouden, waarin over
de voor de vorige vergadering
geagendeerde onderwerpen - ongeacht
het aantal aanwezige of
vertegenwoordigde bondsafgevaardigden met meerderheid kan worden besloten.
6. e. de naam bevatten van een persoon die
niet verkiesbaarbenoembaar is;
f. voor iedere verkiesbarebenoembare plaats
meer dan één naam bevatten;

Artikel 32 – Reglementscommissie
3. De leden van de reglementscommissie
worden benoemd voor de duur van drie jaren,
met dien verstande dat voor zover mogelijk
jaarlijks een derde van de leden aftreedt,
volgens een door de reglementscommissie op
te maken rooster. Afgetreden leden kunnen
terstond worden herbenoemd met dien
verstande dat de totale zittingstermijn ten
hoogste twaalf jaren bedraagt.

3. De leden van de reglementscommissie
worden benoemd voor de duur van drie jaren,
met dien verstande dat voor zover mogelijk
jaarlijks een derde van de leden aftreedt,
volgens een door de reglementscommissie op
te maken rooster. Afgetreden leden kunnen
terstond worden herbenoemd met dien
verstande dat de totale zittingsduurtermijn ten
hoogste twaalf jaren bedraagt.

ALGEMEEN REGLEMENT
Artikel 5 – Commissies
4. Indien niet anders is bepaald, geschiedt de
benoeming van leden van een commissie
telkens voor de duur van een jaar, tenzij voor
de gestelde termijn de opdracht of de
benoeming is ingetrokken of de opdracht is
voltooid, met dien verstande dat de totale
zittingstermijn voor leden van een commissie
maximaal twaalf jaren bedraagt.
7. Bij gelijktijdige ontstentenis van alle leden van
een commissie is het bestuur van de sectie
waar de commissie onder ressorteert dan wel
het bondsbestuur, indien het een commissie
betreft die benoemd is door de
bondsvergadering of het bondsbestuur,

4. Indien niet anders is bepaald, geschiedt de
benoeming van leden van een commissie
telkens voor de duur van een jaar, tenzij voor
de gestelde termijn de opdracht of de
benoeming is ingetrokken of de opdracht is
voltooid, met dien verstande dat de totale
zittingsduurtermijn voor leden van een
commissie maximaal twaalf jaren bedraagt.
7. Bij gelijktijdige ontstentenis van alle leden van
een commissie is het bestuur van de sectie
waar de commissie onder ressorteert dan wel
het bondsbestuur, indien het een commissie
betreft die benoemd is door de
bondsvergadering of het bondsbestuur,
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bevoegd een voorziening te treffen tijdelijk
van aard, waardoor de werkzaamheden van
de commissie doorgang kunnen vinden.
Indien de periode van ontstentenis langer dan
drie maanden aanhoudt of van de aanvang af
duidelijk is dat de commissie niet binnen drie
maanden weer haar functies zal opnemen, is
het desbetreffende bestuur verplicht nieuwe
verkiezingen uit te schrijven dan wel nieuwe
leden in de commissie te doen benoemen,
conform de procedures die gelden voor
verkiezing c.q. benoeming van leden van de
desbetreffende commissie.

bevoegd een voorziening te treffen tijdelijk
van aard, waardoor de werkzaamheden van
de commissie doorgang kunnen vinden.
Indien de periode van ontstentenis langer dan
drie maanden aanhoudt of van de aanvang af
duidelijk is dat de commissie niet binnen drie
maanden weer haar functies zal opnemen, is
het desbetreffende bestuur verplicht nieuwe
verkiezingen uit te schrijven dan wel nieuwe
leden in de commissie te doen benoemen,
conform de procedures die geldten voor
verkiezing c.q. benoeming van leden van de
desbetreffende commissie.

ARBITRAGEREGLEMENT
Artikel 8 – Einde van het lidmaatschap
1. d. na een maximale zittingstermijn van
twaalf jaar.

1. d. na een maximale zittingsduurtermijn van
twaalf jaar.

REGLEMENT CENTRALE TUCHTRECHTSPRAAK DOPING KNVB
Artikel 4 – Centrale tuchtcommissie doping van de KNVB en centrale beroepscommissie
doping van de KNVB.
3. De leden van het tuchtrechtelijk orgaan
3. De leden van het tuchtrechtelijk orgaan
worden benoemd voor de duur van drie jaren,
worden benoemd voor de duur van drie jaren,
met dien verstande dat voor zover mogelijk
met dien verstande dat voor zover mogelijk
jaarlijks een derde van de leden aftreedt,
jaarlijks een derde van de leden aftreedt,
volgens een door het tuchtrechtelijk orgaan
volgens een door het tuchtrechtelijk orgaan
op te maken rooster. Afgetreden leden
op te maken rooster. Afgetreden leden
kunnen terstond worden herbenoemd met
kunnen terstond worden herbenoemd met
dien verstande dat de totale zittingstermijn ten
dien verstande dat de totale
hoogste twaalf jaren bedraagt.
zittingsduurtermijn ten hoogste twaalf jaren
bedraagt.
REGLEMENT CENTRALE TUCHTRECHTSPRAAK SEKSUELE INTIMIDATIE KNVB
Artikel 4 – Centrale tuchtcommissie seksuele intimidatie van de KNVB en centrale
beroepscommissie seksuele intimidatie van de KNVB.
3. De leden van het tuchtrechtelijk orgaan
3. De leden van het tuchtrechtelijk orgaan
worden benoemd voor de duur van drie jaren,
worden benoemd voor de duur van drie jaren,
met dien verstande dat voor zover mogelijk
met dien verstande dat voor zover mogelijk
jaarlijks een derde van de leden aftreedt,
jaarlijks een derde van de leden aftreedt,
volgens een door het tuchtrechtelijk orgaan
volgens een door het tuchtrechtelijk orgaan
op te maken rooster. Afgetreden leden
op te maken rooster. Afgetreden leden
kunnen terstond worden herbenoemd met
kunnen terstond worden herbenoemd met
dien verstande dat de totale zittingstermijn ten
dien verstande dat de totale
hoogste twaalf jaren bedraagt.
zittingsduurtermijn ten hoogste twaalf jaren
bedraagt.
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9.1.2. Algemeen Reglement
9.1.2.1. Trainerspas
Met ingang van het seizoen 2017/’18 worden trainerspassen niet langer uitgereikt maar uitsluitend
opgenomen in het digitale systeem van de KNVB, zoals dat ook gebeurt met spelerspassen. Ingestemd wordt met het voorstel artikel 17 lid 3 sub d van het Algemeen Reglement als navolgt aan te
passen:
ALGEMEEN REGLEMENT
Artikel 17 – Trainer-coach
3. d. Tegelijkertijd met het toekennen van de
licentie wordt aan de trainer-coach een
trainerspas uitgereikt. Deze trainerspas
vermeldt in ieder geval de naam van de
pashouder, de licentie en de
geldigheidsduur van de licentie.

3. d. Tegelijkertijd met het toekennen van de
licentie wordt aanvan de trainer-coach een
trainerspas uitgereiktopgenomen in het
digitale systeem van de KNVB. Deze
trainerspas vermeldt in ieder geval de
naam van de pashouder, de licentie en de
geldigheidsduur van de licentie.

9.1.3. Reglement Intermediairs
9.1.3.1. Wijziging periode kennisgeving en openbaarmaking en betalingen aan intermediairs
Met inachtneming van het voorstel van de werkgroep intermediairs om:
i)
de bedragen die de KNVB op grond van lid 2 van artikel 3 van het Reglement Intermediairs
dient te publiceren te baseren op de overeengekomen vergoeding in plaats van de betaalde
vergoeding; en
ii) de periode ter zake waarvan de KNVB de betreffende bedragen dient te publiceren overeen te
laten komen met een boekjaar.
en het voorstel om artikel 8 van het Reglement Intermediairs aan te passen aangezien de FIFA
desgevraagd de KNVB heeft geïnformeerd dat het op grond van de FIFA Regulations on Working
with Intermediairs toch lijkt te zijn toegestaan om een intermediair te vergoeden, voor de
vertegenwoordiging van een speler die jonger is dan 18 jaar, vanaf het moment dat de speler 18
jaar is geworden, wordt ingestemd met het voorstel artikel 3 lid 1 en lid 2 en artikel 8 lid 7 van het
Reglement Intermediairs als navolgt aan te passen:
REGLEMENT INTERMEDIAIRS
Artikel 3 – Kennisgeving en openbaarmaking
1. De KNVB zal elk jaar op uiterlijk 31 maart via
het door het bondsbestuur voor publicaties
aangewezen medium de namen openbaar
maken van alle intermediairs die de KNVB
heeft geregistreerd in het jaar direct daaraan
voorafgaand, inclusief ten aanzien van welke
spelerscontracten en/of overeenkomsten
betreffende de overschrijving van spelers
deze intermediairs betrokken zijn geweest bij
de onderhandelingen betreffende de
totstandkoming daarvan.

1. De KNVB zal elk jaar op uiterlijk 31 maart via
het door het bondsbestuur voor publicaties
aangewezen medium de namen openbaar
maken van alle intermediairs die de KNVB
heeft geregistreerd in het jaarseizoen direct
daaraan voorafgaand, inclusief ten aanzien
van welke spelerscontracten en/of
overeenkomsten betreffende de
overschrijving van spelers deze intermediairs
betrokken zijn geweest bij de
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2. De KNVB zal tevens het bedrag publiceren
dat elke bij de KNVB aangesloten club in
voornoemde periode in totaal heeft betaald
voor de onderhandelingen betreffende de
totstandkoming van spelerscontracten en/of
overeenkomsten betreffende de
overschrijvingen van spelers, aan
intermediairs die door de KNVB zijn
geregistreerd.

Artikel 8 – Betalingen aan intermediairs
1. t/m 6.
7. Indien de vertegenwoordiging door een
intermediair betrekking heeft op de
onderhandelingen betreffende de
totstandkoming van een spelerscontract en/of
de overeenkomst betreffende de
overschrijving van een minderjarige speler, is
het niet toegestaan om de intermediair voor
deze vertegenwoordiging te vergoeden. Voor
de vaststelling of sprake is van een
minderjarige speler is de datum van
ondertekening van het spelerscontract en/of
de overeenkomst betreffende de
overschrijving van een minderjarige speler
bepalend of de ingangsdatum van het
spelerscontract en/of de overeenkomst
betreffende de overschrijving van een
minderjarige speler indien deze datum op een
eerder tijdstip ligt.

onderhandelingen betreffende de
totstandkoming daarvan.
2. De KNVB zal tevens het bedrag publiceren
dat elke bij de KNVB aangesloten club in
voornoemde periode in totaal heeft betaaldis
overeengekomen om in voornoemde periode
te betalen aan intermediairs die door de
KNVB zijn geregistreerd voor de
onderhandelingen betreffende de
totstandkoming van spelerscontracten en/of
overeenkomsten, die de KNVB heeft
geregistreerd, betreffende de overschrijvingen
van spelers, aan intermediairs die door de
KNVB zijn geregistreerd.

1. t/m 6. (ongewijzigd)
7. Indien de vertegenwoordiging door een
intermediair betrekking heeft op de
onderhandelingen betreffende de
totstandkoming van een spelerscontract en/of
de overeenkomst betreffende de
overschrijving van een minderjarige speler
jonger dan 18 jaar, dan is het nietuitsluitend
toegestaan om de voor deze
vertegenwoordiging overeengekomen
vergoeding te betalen de intermediair voor
deze vertegenwoordiging te vergoeden vanaf
het moment dat de speler 18 jaar is
geworden. Voor de vaststelling of sprake is
van een minderjarige speler is de datum van
ondertekening van het spelerscontract en/of
de overeenkomst betreffende de
overschrijving van een minderjarige speler
bepalend of de ingangsdatum van het
spelerscontract en/of de overeenkomst
betreffende de overschrijving van een
minderjarige speler indien deze datum op een
eerder tijdstip ligt.

Joris van Benthem (Feyenoord) vraagt aandacht voor de door de FIFA voorgenomen regulering
van zaakwaarnemers. De nationale regelgeving zal daarop moeten worden aangepast. Ook het
vanmiddag besproken fiscale punt ter zake vraagt in dit kader aandacht. In reactie hierop meldt
Mark Boetekees (bestuurssecretaris betaald voetbal) dat dit de aandacht van de KNVB heeft. Op
de morgen geplande bijeenkomst Internationale Ontwikkelingen (KNVB / internationaal spelende
BVO’s) komt dit onderwerp aan de orde. Ingestemd wordt met zijn voorstel tijdens deze bijeenkomst hierop nader in te gaan en het onderwerp, om een vinger aan de pols te houden, ook te
agenderen voor de in januari 2018 geplande bijeenkomst van de juridische werkgroep van de FBO.
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De bondsvoorzitter heeft tijdens zijn bezoekronde langs de BVO’s geïnformeerd naar hun ideeën
over de zaakwaarnemers. Velen vonden dat de FIFA met nadere reglementering zou moeten komen.
Na overleg met de RvC BV heeft hij de FIFA-voorzitter op 8 februari 2017 gevraagd wat hij ervan
zou vinden indien de KNVB en de Nederlandse clubs met een voorstel ter zake zouden komen.
Hij gaf aan zo’n initiatief zeker te ondersteunen. Dit heeft ertoe geleid dat Gijs de Jong,
Mark Boetekees en hij met een aantal clubs hebben bekeken hoe deze regulering er idealiter uit
zou moeten zien. Ook de EFA (organisatie zaakwaarnemers) is later hierbij aangeschoven. Haar
voorzitter, Rob Jansen, is ook voorstander van regulering en het treffen van maatregelen richting
zaakwaarnemers als zaken niet conform regels plaatsvinden. De FIFPRo is er ook bij betrokken,
alhoewel zij inmiddels ook separaat overleg hierover heeft met de FIFA. Inmiddels ligt een
conceptvoorstel voor, waarmee de KNVB richting de FIFA kan. Het is geen panklare oplossing,
maar wel een plan dat als bespreekstuk kan dienen (voor- en nadelen van verdere regulering).
De afgevaardigden zullen over de voortgang worden geïnformeerd.
9.1.4. Diverse reglementen
9.1.4.1. Wijzigingen in verband met herzien Reglement Wedstrijden Amateurvoetbal
Op 10 juni 2017 heeft de LRAV het herziene Reglement Wedstrijden Amateurvoetbal vastgesteld.
Ingestemd wordt met de hieruit voortvloeiende aanpassingen van artikel 13 leden 4 en 6 sub en
artikel 14 lid 2 sub a van het Algemeen Reglement, artikel 9 sub a van het Reglement Centrale
Tuchtrechtspraak Doping KNVB, artikel 2 van het Reglement Landelijke Jeugdcompetitie en
artikel 3 sub b van het Reglement Gezamenlijke Jeugdopleiding als navolgt:
ALGEMEEN REGLEMENT
Artikel 13
4. Spelers mogen worden toegelaten tot een
stichting, naamloze vennootschap en
besloten vennootschap als genoemd in lid 3
van dit artikel indien zij vallen binnen de in
artikel 15 lid 3 van het Reglement Wedstrijden
Amateurvoetbal genoemde leeftijdsgrenzen
horend bij het laagste jeugdteam dat de
desbetreffende stichting, naamloze
vennootschap of besloten vennootschap op
grond van het bepaalde in lid 3 van dit artikel
mag hebben.
6. b. spelers toe te laten die qua leeftijd vallen
onder een van de in artikel 15 lid 3
Reglement Wedstrijden Amateurvoetbal
genoemde leeftijdsklassen voor de jeugd,
ook niet voor trainingen of
vriendschappelijke wedstrijden.

4. Spelers mogen worden toegelaten tot een
stichting, naamloze vennootschap en besloten
vennootschap als genoemd in lid 3 van dit
artikel indien zij vallen binnen de in artikel 15
lid 328 van het Reglement Wedstrijden
Amateurvoetbal genoemde leeftijdsgrenzen
horend bij het laagste jeugdteam dat de
desbetreffende stichting, naamloze
vennootschap of besloten vennootschap op
grond van het bepaalde in lid 3 van dit artikel
mag hebben.
6. b. spelers toe te laten die qua leeftijd vallen
onder een van de in artikel 15 lid 328
Reglement Wedstrijden Amateurvoetbal
genoemde leeftijdsklassen voor de jeugd,
ook niet voor trainingen of
vriendschappelijke wedstrijden.

Artikel 14
2. a. op 1 augustus van het desbetreffende
verenigingsjaar gerechtigd zijn om uit te
komen voor de desbetreffende
jeugdelftallen overeenkomstig het

2. a. op 1 augustus van het desbetreffende
verenigingsjaar gerechtigd zijn om uit te
komen voor de desbetreffende
jeugdelftallen overeenkomstig het
P. 13
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bepaalde in artikel 15 Reglement
Wedstrijden Amateurvoetbal.

bepaalde in artikel 1528 Reglement
Wedstrijden Amateurvoetbal.

REGLEMENT CENTRALE TUCHTRECHTSPRAAK DOPING KNVB
Artikel 9 – Publicatie
a. via het door het bestuur amateurvoetbal voor
publicatie aangewezen medium, dan wel op
een andere door de ledenraad
amateurvoetbal te bepalen wijze, indien de
speler:
- lid is van de KNVB en is toegelaten tot,
dan wel ressorteert onder de sectie
amateurvoetbal;
- deelnemer is aan het recreatievoetbal
zoals genoemd in artikel 27 van het
Reglement Wedstrijden Amateurvoetbal.

a. via het door het bestuur amateurvoetbal voor
publicatie aangewezen medium, dan wel op
een andere door de ledenraad
amateurvoetbal te bepalen wijze, indien de
speler:
- lid is van de KNVB en is toegelaten tot,
dan wel ressorteert onder de sectie
amateurvoetbal;
- deelnemer is aan het recreatievoetbal
zoals genoemd in artikel 2739 van het
Reglement Wedstrijden Amateurvoetbal.

REGLEMENT LANDELIJKE JEUGDCOMPETITIE
Artikel 2 – Competitiebepalingen
Het Reglement Wedstrijden Amateurvoetbal is
van toepassing met dien verstande dat voor
artikel 14 lid 1 onder d van dat reglement dient te
worden gelezen dat een speler slechts aan
wedstrijden, uitgeschreven of goedgekeurd door
het desbetreffende bestuur mag deelnemen,
indien hij niet is geschorst dan wel is uitgesloten
van deelname aan wedstrijden overeenkomstig
de desbetreffende bepalingen van het Reglement
Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal of het
Reglement Tuchtrechtspraak Betaald Voetbal.

Het Reglement Wedstrijden Amateurvoetbal is
van toepassing met dien verstande dat voor
artikel 1426 lid 1 onder d van dat reglement dient
te worden gelezen dat een speler slechts aan
wedstrijden, uitgeschreven of goedgekeurd door
het desbetreffende bestuur mag deelnemen,
indien hij niet is geschorst dan wel is uitgesloten
van deelname aan wedstrijden overeenkomstig
de desbetreffende bepalingen van het Reglement
Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal of het
Reglement Tuchtrechtspraak Betaald Voetbal.

REGLEMENT GEZAMENLIJKE JEUGDOPLEIDING
Artikel 3 – Reglementaire afstemming
b. Voor de toepassing van artikel 24 lid 1 van
het Reglement Wedstrijden Amateurvoetbal
geldt dat een opleidingsclub, die aan de
competities wil deelnemen, verplicht is
uniforme wedstrijdkleding voor haar spelende
leden vast te stellen en deze ter goedkeuring
aan het desbetreffende bestuur voor te
leggen, waarbij voor de diverse teams van
deze gezamenlijke jeugdopleiding
verschillende wedstrijdkleding kan worden
vastgesteld die ter goedkeuring aan het
desbetreffende bestuur dient te worden
voorgelegd, waarbij tevens dient te worden

b. Voor de toepassing van artikel 2430 lid 1 van
het Reglement Wedstrijden Amateurvoetbal
geldt dat een opleidingsclub, die aan de
competities wil deelnemen, verplicht is
uniforme wedstrijdkleding voor haar spelende
leden vast te stellen en deze ter goedkeuring
aan het desbetreffende bestuur voor te
leggen, waarbij voor de diverse teams van
deze gezamenlijke jeugdopleiding
verschillende wedstrijdkleding kan worden
vastgesteld die ter goedkeuring aan het
desbetreffende bestuur dient te worden
voorgelegd, waarbij tevens dient te worden
P. 14
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aangegeven in welke wedstrijdkleding ieder
team zal spelen;

aangegeven in welke wedstrijdkleding ieder
team zal spelen;

10. (HER)BENOEMINGEN COMMISSIELEDEN
10.1. College van arbiters
A-arbiters
Aftredend en voor een periode van drie jaar herbenoembaar zijn de heren mr. J.C. van Dijk en
prof.mr. A.I.M. van Mierlo. De heren Van Dijk en Van Mierlo worden op voordracht van het
bondsbestuur in eigen vacature herbenoemd.
B-arbiters
Aftredend en voor een periode van drie jaar herbenoembaar zijn:
- de heer mr. M. de Bont (contractspelers) bindend voorgedragen door de CSR;
- de heer mr. L.J. van Die (contractspelers) bindend voorgedragen door de CSR;
- de heer mr. P.S. van Minnen (contractspelers) bindend voorgedragen door de CSR;
- de heer mr. A.G.W. Verstraten (betaald voetbal) bindend voorgedragen door de FBO.
De heren De Bont, Van Die, Van Minnen en Verstraten worden op voordracht van genoemde
geledingen in eigen vacature herbenoemd.
Aftredend en niet herbenoembaar zijn:
- de heer mr. H.W.M.A. Staal (contractspelers) bindend voorgedragen door de CSR;
- de heer mr. F.A. van Brussel (betaald voetbal) bindend voorgedragen door de FBO;
- de heer C. Anker (betaald voetbal) bindend voorgedragen door de FBO.
In overleg met de CSR is besloten één vacature vanuit de geleding contractspelers niet in te vullen
vanwege afname van het aantal arbitragezaken dat betrekking heeft op contractspelers en het
toewerken naar een evenredig aantal arbiters per geleding. De geleding contractspelers beschikt
op dit moment over zes arbiters, de overige geledingen over vier. Dit aantal wordt ook voor de
geleding contactspelers gewenst en zal gefaseerd worden bereikt. Dit betekent dat de vacature
Staal niet wordt ingevuld. In de vacature Van Brussel wordt op (bindende) voordracht van de FBO
de heer mr. J.D. Loorbach benoemd en in de vacature Anker op (bindende) voordracht van de
FBO de heer J.W. van Dop.
Extra benoeming
Ingestemd wordt met het voorstel vanuit de geleding bestuurders amateurvoetbal een extra arbiter
te benoemen vanwege de toename in het aantal arbitragezaken dat betrekking heeft op het
amateurvoetbal. In deze vacature wordt op (bindend) voordracht van het bestuur amateurvoetbal
drs. P.L.A. Rüpp benoemd.
10.2. Reglementscommissie
Aftredend en voor een periode van drie jaar herbenoembaar is de heer mr. P.W.A. van Geloven.
De heer Van Geloven wordt op voordracht van het bondsbestuur in eigen vacature herbenoemd.

P. 15
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10.3. Centrale commissie doping
Aftredend en herbenoembaar voor een periode van drie jaar zijn de heren mr. M.P. Nan
(voorzitter), mr. M.I. van Dijk en dr. P.A. Verstappen. De heren Nan, Van Dijk en Verstappen
worden op voordracht van het bondsbestuur in eigen vacature herbenoemd.
10.4. Centrale beroepscommissie doping
Aftredend en voor een periode van drie jaar herbenoembaar zijn de heer mr. J. Bedaux (voorzitter),
mevrouw mr. S.E.A. de Jongh, mevrouw drs. S.W.A. van Haarlem en de heer A.S. Hulster.
De heer Bedaux, mevrouw De Jongh, mevrouw Van Haarlem en de heer Hulster worden in eigen
vacature herbenoemd.

11. COMMISSIE OPVOLGING BONDSVOORZITTER
De huidige bondsvoorzitter is op de bondsvergadering najaar 2019 definitief aftredend.
Op 2 oktober 2017 heeft het bondsbestuur van de LRAV via Ingrid Kloosterman een voorstel
ontvangen met het oog op het traject dat moet leiden tot een kandidaat voor zijn opvolging.
Voorgesteld werd in dit verband een commissie te benoemen. Zoals op de bondsvergadering
van 2 oktober 2017 afgesproken, heeft het bondsbestuur zich over het voorstel gebogen.
Het bondsbestuur stelt voor:
• een commissie in te stellen 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; en
• deze commissie de opdracht te geven te komen tot een profiel voor de nieuwe bondsvoorzitter
en een plan van aanpak -voorzien van een tijdpad- voor de benoeming van een nieuwe
bondsvoorzitter waarbij een en ander dient te geschieden in samenhang en afstemming met de
door de beide sectiebesturen vorm te geven nieuwe topstructuur van de KNVB en het profiel en
aanpak te agenderen voor de voorjaarsvergaderingen 2018.
De bondsvergadering stemt hiermee in.

12. RONDVRAAG EN SLUITING
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. Na vastgesteld te hebben dat er niets meer aan de
orde is, dankt de voorzitter de aanwezigen voor hun bijdrage en sluit hij de vergadering.

Zeist, 31 januari 2018
NW / Bondsvergadering d.d. 18 december 2017

P. 16
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BESLUITENLIJST

BONDSVERGADERING
Datum

:

18 december 2017

A.p.

Onderwerp

Besluit

2.4.

Governance en besluitvormingsprocessen - voortgang

Ingestemd wordt met het voorstel de bondsafgevaardigden halfjaarlijks een
verslag van het bondsbestuur te zenden.

3.

Verslag buitengewone bondsvergadering d.d. 2 oktober 2017

Wordt vastgesteld.

4.

Jaarverslag 2016/’17

Wordt vastgesteld.

5.1.

Jaarrekening 2016/’17

Ingestemd wordt met de door de LRAV vastgestelde jaarrekening
amateurvoetbal 2016/’17, de door de AVBV vastgestelde jaarrekening
betaald voetbal 2016/’17en het overzicht bondsgerelateerde activiteiten.

5.2.

Verlenen van kwijting aan het
bondsbestuur

Kwijting wordt verleend aan het bondsbestuur voor zijn financiële
verantwoordelijkheid en het gevoerde beleid van het afgelopen
verenigingsjaar.

6.

Verslag bondsbestuur 2016/’17

Kennis wordt genomen van het verslag.

8.

Vestiging van opstal bekabeling
elektra

Met inachtneming van het gestelde in artikel 15 lid 2 onder b van de
Statuten wordt ingestemd met het vestigen van een recht van opstal ten
behoeve van Stedin Netten B.V. zoals omschreven in de bij de agenda
gevoegde notitie.

9.1.

Voorstellen tot aanpassing van
de reglementen

Ingestemd wordt met de navolgende bij de agenda gevoegde
Reglementsvoorstellen:
• 9.1.1.1. Steunpunten
• 9.1.1.2. Benoeming en zittingsduur (inclusief de ter vergadering genoemde en in het verslag opgenomen wijzigingen naar aanleiding van
het besluit van de LRAV d.d. 18.12.17 zijn leden te blijven verkiezen)
• 9.1.2.1. Trainerspas
• 9.1.3.1. Wijziging periode kennisgeving en openbaarmaking en
betalingen aan intermediairs
• 9.1.4.1. Wijzigingen i.v.m. herzien Reglement Wedstrijden
Amateurvoetbal

10.1.

College van arbiters

A-arbiters
• Herbenoemd in eigen vacature: mr. J.C. van Dijk en
prof.mr. A.I.M. van Mierlo
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B-arbiters
• Herbenoemd in eigen vacature: mr. M. de Bont, mr. L.J. van Die,
mr. P.S. van Minnen en mr. A.G.W. Verstraten
• Benoemd in vacature Van Brussel: mr. J.D. Loorbach
• Benoemd in vacature Anker: J.W. van Dop
• Vacature Staal (geleding contractspelers) wordt niet ingevuld
• Extra benoeming (geleding bestuurders amateurvoetbal):
drs. P.L.A. Rüpp
10.2.

Reglementscommissie

Herbenoemd in eigen vacature: mr. P.W.A. van Geloven.

10.3.

Centrale commissie doping

Herbenoemd in eigen vacature: mr. M.P. Nan (voorzitter), mr. M.I. van Dijk
en dr. P.A. Verstappen.

10.4.

Centrale beroepscommissie
doping

Herbenoemd in eigen vacature: mr. J. Bedaux (voorzitter), mr. S.E.A. de
Jongh, drs. S.W.A. van Haarlem en A.S. Hulster.

11.

Commissie opvolging
bondsvoorzitter

Ingestemd wordt met het voorstel:
•
een commissie in te stellen 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; en
•
deze commissie de opdracht te geven te komen tot een profiel voor de
nieuwe bondsvoorzitter en een plan van aanpak -voorzien van een
tijdpad- voor de benoeming van een nieuwe bondsvoorzitter waarbij een
en ander dient te geschieden in samenhang en afstemming met de door
de beide sectiebesturen vorm te geven nieuwe topstructuur van de
KNVB en het profiel en aanpak te agenderen voor de
voorjaarsvergaderingen 2018.

P. 2
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BONDSVERGADERING
Datum

:

18 december 2017

1. OPENING
Uitgesproken door Michael van Praag, bondsvoorzitter
Dames en heren, goedenavond. Fijn dat jullie er allemaal zijn. Ik wil jullie graag welkom heten
op deze bondsvergadering. Zoals inmiddels de afgevaardigden van het betaald voetbal al in hun
vergadering hebben ervaren, hebben wij als nieuw bondsbestuur ook besloten de speeches van
voorzitters over zaken die vervolgens tijdens de vergadering allemaal weer terugkomen of die
allemaal al geweest zijn, niet meer te houden en het openingswoord te beperken tot ter zake
doende mededelingen.
Ik wil u graag melden dat wij van plan zijn om de opzet van de bondsvergadering zoals die nu is,
in de toekomst in een nieuw jasje te gieten. Het is vaak een vergadering waarin het vooral om
reglementen gaat en dat is niet altijd even interessant. Vandaar ook dat veel bondsafgevaardigden zich laten machtigen. Dit willen wij dus in het nieuwe jaar verbeteren.
Voordat ik verder ga, wil ik u een moment stilte vragen ter nagedachtenis van de voetbalvrienden
die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. Wij hebben een herdenkingsfilm. Ik verzoek u daarbij te
gaan staan.
STILTE – HERDENKINGSFILM WORDT GETOOND
Dank u wel.
Er is de afgelopen tijd veel bij de KNVB gebeurd. U ziet rechts naast mij zitten, voor u links:
Eric Gudde. Eric Gudde is onze nieuwe directeur betaald voetbal. Hij is op 7 november begonnen
en is zeer intensief aan het werk gegaan. Daarover heeft hij vanmiddag in de algemene
vergadering betaald voetbal tot in detail verteld. Wat u hier voor u ziet is het nieuwe bondsbestuur,
bestaande uit drie personen. Wij hebben in gezamenlijk overleg besloten om de frequentie van de
vergadering van het bondsbestuur te verhogen naar één keer in de zes weken en de lijnen zijn
bijzonder kort geworden. Dat is een erg prettige ervaring. Van harte welkom, Eric.
Wat ook een verademing was, vond ik, was de eerste vergadering van de raad van
commissarissen betaald voetbal en de raad van toezicht amateurvoetbal. Deze raden hebben met
elkaar vergaderd op 2 november, hier op de Campus. Dat was een vergadering die ik heel prettig
vond. Ik merkte dat er tussen het amateurvoetbal en het betaald voetbal een eenheidsgevoel was,
een gevoel van gelijkheid. Het was zelfs zo’n fijne vergadering, dat ik op weg naar huis mijn vrouw
heb gebeld en heb gezegd dat dit de eerste keer was dat ik echt als heel gelukkig mens het
bondsbureau had verlaten. Dus dat belooft veel voor de toekomst.
We weten dat onze vrouwen kampioen zijn geworden bij het EK Vrouwen. We krijgen straks een
presentatie hierover, wat u als een soort verantwoording kunt zien van hoe dat is gelopen.
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En dan wil ik ook nog even kort stil stilstaan bij Wim Vermeule. Hij heeft gevraagd of ik het niet te
lang wil maken. Wim is net benoemd tot lid van Verdienste van de KNVB voor zijn jarenlange
inzet, niet alleen voor de KNVB maar ook voor zijn club in Zeeland en met alles wat daarbij komt
kijken. Hij heeft de ledenraad amateurvoetbal nog een aantal goede adviezen gegeven en die
zullen zij vast en zeker opvolgen. Ik wil je verschrikkelijk bedanken, ook namens het
bondsbestuur, voor alle jaren die je hebt bijgedragen aan de groei en bloei van de KNVB.
Dank je wel daarvoor.
Op de buitengewone bondsvergadering van 2 oktober heeft het amateurvoetbal voorgesteld om
het aantal reguliere bondsvergaderingen te verhogen naar twee keer per jaar en toen is ook
afgesproken dat Jan Dirk van der Zee en Eric Gudde dit voorstel meenemen bij de uitwerking van
de topstructuur, dus daar zullen wij in een later stadium op terugkomen.
Verder wordt vandaag nog het een en ander verteld over het proces om tot een nieuwe
governance te komen.
Dat brengt mij tot het laatste, tenzij mijn kompanen nog een mededelingen hebben op dit punt,
hetgeen niet het geval is: ik verklaar de vergadering voor geopend.
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UEFA Women’s EURO 2017 (WEURO 2017)
December 2017

WEURO 2017 doelen



Een bijdrage leveren aan meer participerende meisjes en vrouwen in de sport, in het bijzonder in



Een bijdrage leveren aan het verbeteren van het imago van vrouwenvoetbal



Sfeervolle stadions en regionale spin-off

het voetbal



Een bijdrage leveren aan het vergroten van de bekendheid van vrouwenvoetbal
Feestelijk, veilig en succesvolle organisatie van EURO 2017
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Rapportcijfers
 Volunteers beoordelen WEURO 2017 gemiddeld met een
8,2
 Het percentage van de WEURO 2017 volunteers dat bij EURO 2020 wederom volunteer wil zijn
93%
 Speelsteden (gemeenten) geven WEURO in het algemeen een
8,7
 Het % onder de betrokken gemeenten dat een volgende keer intern positief adviseert over een mogelijk
mede gastheerschap van een internationaal voetbaltoernooi in Nederland
100%
 Het % onder de betrokken stadions dat zich bij een volgend toernooi weer kandidaat zou stellen
83%
 Bezoekers van WEURO wedstrijden beoordelen het evenement met gemiddeld een
 De overall beoordeling van de deelnemende teams over alle services (UEFA > LOC)
*Antwoordschaal was 1 (heel slecht) tot en met 5 (heel goed)

8,5
4,1*

Resultaten Side Events Programma
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Resultaten 6 speelstad overstijgende interventies
•
•
•
•
•

Over het algemeen succesvol
Bereik redelijk tot goed
De meeste deelnemers (zeer) enthousiast over de diverse activiteiten
De activiteiten hebben extra (media) aandacht gegenereerd
Nieuwe (lokale) samenwerkingsverbanden waar in de toekomst op kan worden voortgebouwd

•
•

Het programma van activiteiten heeft een bijdrage geleverd aan de imago en bekendheid doelen
De bijdrage van de activiteiten om meer meiden en vrouwen aan het sporten cq voetballen te krijgen
lijkt bescheiden

Ontwikkelingen vrouwelijke KNVB leden
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0 tm 4 jaar
5 tm 12 jaar
13 tm 18 jaar
19 tm 24 jaar
25 tm 34 jaar
35 tm 44 jaar
45 tm 64 jaar
65 tm 74 jaar
75+
Totaal
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Mei, juni, juli
Aug, sept en oktober
Groei
Groei
Groei
Groei
absoluut
relatief absoluut
relatief
-9
-468
-180
-198
-121
-64
-52
1

-1.091

-17,0%
-9,2%
-12,3%
-19,4%
-19,4%
-21,8%
-46,4%

-12,6%

-10
664
404
310
297
185
102
9
-1
1.960

-7,4%
12,4%
19,1%
21,4%
26,5%
35,6%
61,4%

18,0%

Totaal instroom
Groei
Groei
absoluut
relatief
-19
196
224
112
176
121
50
10
-1
869

-10,1%
1,9%
6,3%
4,5%
10,1%
14,9%
18,0%
4,40%

- De totale instroom t/m oktober is voor meiden/vrouwen met 4,4% gegroeid.
- De instroom in augustus t/m oktober heeft, in alle leeftijdscategorieën, een
positieve impuls gekregen

Imago meiden-/vrouwenvoetbal in Nederland
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Beeldvorming toernooi
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Enorme stijging interesse in meiden/-vrouwenvoetbal
• 7 op de 10 Nederlanders hebben (tenminste enige) interesse in meiden-/vrouwenvoetbal
• Een verdubbeling ten opzichte van 2016 van het aantal Nederlanders dat zeer geïnteresseerd is
in meiden-/vrouwenvoetbal

Beeldvorming meiden-/vrouwenvoetbal
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Bekendheid meiden-/vrouwenvoetbal

Media exposure toernooi
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Televisie



Dit EK is de best bekeken editie ooit! In totaal circa 165 miljoen kijkers. Er keken maar
liefst 50 miljoen mensen meer dan naar de editie van 2013.
De finale tussen Nederland en Denemarken was het best bekeken sport programma van
2017 tot dan toe in Nederland. Er keken maar liefst 4,1 miljoen mensen (83% aandeel).
Wereldwijd keken er meer dan 13 miljoen mensen.

Bereikcijfers
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Negen op de tien Nederlanders kennen de OranjeLeeuwinnen
•
•

Bekendheid OranjeLeeuwinnen is dit jaar met 22% gestegen
Het aantal mensen dat het team actief volgt is verdubbeld tov 2016

Economische Spin-off voor Nederland
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Minimaal € 22.626.546,- economische impact op Nederland

Wedstrijden Oranje Leeuwinnen 2017 – post WEURO 2017
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Samenvatting
•
•
•
•
•
•

Geslaagd toernooi dat door stakeholders positief wordt beoordeeld
Bezoekersrecords gebroken
Hoge bereikcijfers (inclusief media exposure)
Positief sentiment
De KNVB vrouwelijke leden instroom in alle leeftijdscategorieën heeft een positieve impuls gekregen
Korte termijn effecten  duurzame nalatenschap
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4. VOETBALTV
Conform reeds aan de orde gekomen in de ledenraad amateurvoetbal en de algemene vergadering
betaald voetbal, is de KNVB voornemens een samenwerking met Talpa Holding NV (Talpa) aan te gaan
met betrekking tot VoetbalTV.
Kort gezegd is VoetbalTV 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. Voorts zullen de clubs die deelnemen aan VoetbalTV, middels het ter
beschikking stellen van speciale software daarvoor, analysemogelijkheden worden geboden.
Ter vergadering zal een nadere toelichting worden gegeven betreffende VoetbalTV.
De afgelopen periode heeft er een pilot plaatsgevonden bij een aantal amateurverenigingen met
betrekking tot VoetbalTV. Op basis van de ervaringen en uitkomsten met betrekking tot deze pilot is
besloten dat de KNVB en Talpa in beginsel (daadwerkelijk) een samenwerking met elkaar zullen aangaan
betreffende VoetbalTV. Gedurende de pilot is met name duidelijkheid verkregen betreffende 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 naar aanleiding van voornoemde pilot geen sprake is van belemmeringen betreffende (de
haalbaarheid van) VoetbalTV, zullen de KNVB en Talpa (in beginsel) een samenwerkingsovereenkomst
aangaan met betrekking tot VoetbalTV.
De samenwerkingsovereenkomst tussen de KNVB en Talpa zal worden aangegaan voor onbepaalde tijd.
Onderdeel van deze samenwerking tussen de KNVB en Talpa zal zijn het oprichten van een nieuwe
besloten vennootschap waarvan beide partijen ieder 50 procent van de aandelen zullen houden.
VoetbalTV zal worden ondergebracht in deze nieuwe besloten vennootschap.
Aangezien sprake is van het aangaan van een overeenkomst met een tijdsduur langer dan vijf jaar,
behoeft het bondsbestuur de voorafgaande goedkeuring van de bondsvergadering met betrekking tot het
aangaan van deze overeenkomst (artikel 15 lid 2 sub b van de Statuten).
De kosten en de inkomsten met betrekking tot VoetbalTV zullen ten laste van respectievelijk ten goede
komen aan de sectie amateurvoetbal. Hierbij wordt volledigheidshalve opgemerkt dat de KNVB tot
maximaal € 500.000,-- zal bijdragen (middels agiostorting) in de kosten van de besloten vennootschap.
De vergadering wordt gevraagd in te stemmen met het aangaan van de overeenkomst tussen de KNVB
en Talpa.

Agenda buitengewone bondsvergadering 7 juni 2018 – 4. VoetbalTV
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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 procesvoorstel waarmee op 2 oktober 2017 werd ingestemd, 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, bestaande uit vertegenwoordigers uit het amateurvoetbal en het
betaald voetbal, 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 toen besloten de vergadering van 19 maart 2018 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 ledenraad amateurvoetbal op
26 mei 2018 en de algemene vergadering betaald voetbal op 6 juni 2018.
De buitengewone bondsvergadering is inmiddels vastgesteld op 7 juni 2018. Het bondsbestuur zal met
inachtneming van hetgeen op de ledenraad amateurvoetbal op 26 mei 2018 en de algemene vergadering
betaald voetbal op 6 juni 2018 wordt besproken, ter vergadering een voorstel ter goedkeuring voorleggen.

Agenda buitengewone bondsvergdering d.d. 7 juni 2018 – 5. Optimaliseren voetbalpiramide
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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 hierbij gevoegde KNVB Strategisch Plan 2018 – 2022
ontwikkeld. Hierin staan de hoofdlijnen voor de komende vier seizoenen aangegeven. Voorgesteld wordt
dit plan ter vergadering vast te stellen.

Agenda buitengewone bondsvergdering d.d. 7 juni 2018 – 6. KNVB Strategisch Plan 2018 – 2022

1/1

41

42

VOETBAL IS VOLKSSPORT NUMMER 1

DE VOETBALLER CENTRAAL

ONZE AMBITIE EN FOCUS

Er is veel gebeurd sinds Pim Mulier in 1889 het
initiatief nam tot de Nederlandschen Voetbal
en Athletischen Bond. Hij wilde het voetbalspel
bevorderen en hieraan bekendheid geven.
Daarmee legde hij de basis voor de Nederlandse
voetbalbond, die bij de oprichting circa 250
leden telde. Bijna 130 jaar later is de KNVB vele
mijlpalen en memorabele momenten verder en
zijn er 1,2 miljoen leden actief op en rond het
voetbalveld. Voetbal is met recht volkssport
nummer 1.

Bij alles wat we doen, denken we vanuit de
voetballer in zijn of haar omgeving. Of het nu
om een jeugdvoetballer gaat, of een Oranjeinternational. Want daar draait het om: dat elke
voetballer plezier beleeft aan het voetbal en
zich kan ontwikkelen op het niveau dat bij hem
of haar past.

•
•
•
•

En dat willen we zo houden. Ook in de snel
veranderende maatschappij, waarin mensen
flexibiliteit verwachten en sportbeleving
verandert. Dit merken wij als KNVB, maar clubs
misschien nog wel meer. We staan dus voor
nieuwe uitdagingen die vragen om een heldere
koers.

Aantrekkelijk voetbal- en competitieaanbod
Opleiding & ontwikkeling
Oranje om trots op te zijn
Vernieuwing en innovatie binnen het
Nederlandse voetbal
• Service op topniveau
We kennen in Nederland een uniek voetballandschap, wat in bijna 130 jaar is opgebouwd.
We maken gebruik van deze rijke historische
basis, maar zijn ook niet bang om te breken
met tradities. Met als grote motivatie: het
Nederlands voetbal verder vooruit brengen.
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ORANJE
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ORANJE OM TROTS OP TE ZIJN
• Topsportklimaat en –mentaliteit
• KNVB & Clubs samen voor Oranje
• Leeuw(in) op de borst

OPLEIDING &
ONTWIKKELING

• Aanbod voor iedereen
• Aansprekende competities in de top
• Voetbal start-ups
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• Iedere voetballer verdient een goede trainer
• Nederlandse trainers van internationaal
topniveau
• Vrouwen in voetbal

AANTREKKELIJK VOETBAL–
EN COMPETITIEAANBOD

VERNIEUWING & INNOVATIE

SERVICE OP TOPNIVEAU

• Innoveren vanuit de vraag
• KNVB Campus
• Nieuwe voetbalbeleving

• Elk contact raak
• Taal van het veld
• Verbinden & versterken
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AANTREKKELIJK VOETBAL–
EN COMPETITIEAANBOD
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• Een leven lang voetbal
• Aansprekende competities in de top
• Voetbal start-ups
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AANBOD VOOR IEDEREEN
We zorgen ervoor dat iedereen die wil voetballen bij een club dat kan doen. Dit betekent
dat aanbod en randvoorwaarden altijd zo goed mogelijk aan moeten sluiten op de
wensen en behoefte van de (toekomstige) voetballer. Voetballen anno nu vraagt om
meer flexibiliteit en maatwerk. Daar zet de KNVB dan ook op in.

AANSPREKENDE COMPETITIES IN DE TOP

VOETBAL START-UPS
Daar waar gevoetbald wordt, is de KNVB. We leggen
verbinding met, en versterken nieuwe voetbalinitiatieven. We zoeken naar slimme oplossingen en
kijken waar kansen liggen. Zodat we ook kunnen
voldoen aan nieuwe vragen van voetballers,
binnen en buiten de vereniging. Ondernemen
binnen het voetbal dus.

AANTREKKELIJK VOETBAL–
EN COMPETITIEAANBOD
JK
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In de top van het Nederlandse voetbal maken we ons samen met de clubs
hard voor spannende en aansprekende competities vanuit dezelfde
randvoorwaarden (level playing field). Het resultaat: zoveel mogelijk
wedstrijden die ertoe doen. Binnen onze invloedssfeer bevorderen
we de prestaties van Nederlandse clubs in Europa

• Een leven lang voetbal
• Aansprekende competities in de top
• Voetbal start-ups
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• Iedere voetballer verdient een goede trainer
• Nederlandse trainers van topniveau
• Vrouwen in voetbal
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IEDERE VOETBALLER VERDIENT EEN GOEDE TRAINER
In samenwerking met clubs faciliteren en stimuleren we de ontwikkeling van elke trainer. Iedere voetballer
verdient een goede trainer en daarom ontwikkelen we álle trainers. Of het nu de enthousiaste ouder van de
allerjongste jeugd is of de hoofdtrainer van het eerste.

NEDERLANDSE TRAINERS VAN INTERNATIONAAL TOPNIVEAU
Wij willen onderscheidende trainersopleidingen hebben voor onze trainers
in het topvoetbal. Vernieuwend en innovatief in opzet en inhoud. Zodat
de trainer op het hoogste niveau zich continu kan ontwikkelen en zo het
beste uit zichzelf en zijn of haar spelers kan halen.

OPLEIDING &
ONTWIKKELING

VROUWEN IN VOETBAL
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• Iedere voetballer verdient een goede trainer
• Nederlandse trainers van topniveau
• Vrouwen in voetbal

Steeds meer vrouwen zijn actief binnen het
voetbal, op het veld en daarbuiten. We zien veel
mogelijkheden in deze ontwikkeling en daarmee
de ontwikkeling van het totale voetbal. We
willen dus meer vrouwelijke trainers, maar ook
scheidsrechters en bestuurders.
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ORANJE OM TROTS OP TE ZIJN
• Topsportklimaat en –mentaliteit
• KNVB & Clubs samen voor Oranje
• Leeuw(in) op de borst
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ORANJE OM TROTS OP TE ZIJN
• Topsportklimaat en –mentaliteit
• KNVB & Clubs samen voor Oranje
• Leeuw(in) op de borst

TOPSPORTKLIMAAT EN –MENTALITEIT
We bieden Oranjeteams de beste begeleiding, de beste
trainers en topfaciliteiten. Alles en iedereen bij Oranje
ademt topsport. Natuurlijk willen we dat dit leidt tot
kwalificatie voor, en resultaten op eindtoernooien.
Daar doen we het voor.

KNVB & CLUBS SAMEN VOOR ORANJE
Goede samenwerking tussen Oranjeteams en clubs is
essentieel. Goed contact tot op het veld, om samen
de ontwikkeling van onze talenten te bevorderen. Een
sterk Oranje is in het belang van het totale Nederlandse
voetbal. We pakken hierin onze verantwoordelijkheid,
samen met de clubs.

LEEUW(IN) OP DE BORST
Oranje is het hoogst haalbare als voetballer. Trots, plezier,
saamhorigheid en gretigheid; spelers dragen dit uit op het
veld, in gedrag en in het contact met de fans.

ORANJE
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• Innoveren vanuit de vraag
• KNVB Campus
• Binding & beleving – jouw voetbal
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INNOVEREN VANUIT DE VRAAG
Flexibel aanbod, onderscheidende opleidingen en betere
Oranjeprestaties vragen om een houding en mentaliteit
waarbij vernieuwing en innovatie altijd voorop staan.
Zodat we voortdurend slim en actief inspelen op de snel
veranderde wereld om ons heen en het verschil kunnen
maken voor het Nederlandse voetbal.

KNVB CAMPUS
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VERNIEUWING & INNOVATIE
• Innoveren vanuit de vraag
• KNVB Campus
• Binding & beleving – jouw voetbal

De KNVB Campus is de plek in Nederland die
voetbalinnovatie ademt. In een dynamische omgeving
werken we samen met partners aan het voetbal van nu
en de toekomst.

NIEUWE VOETBALBELEVING
We ontwikkelen nieuwe manieren om voetbal te
organiseren, kijken en spelen. We experimenteren,
verassen en ondernemen. Inventief en out of the box.
We nemen het voortouw, maar werken ook samen met
partners en partijen die, net als wij, het voetbal en de
beleving van voetbal vooruit willen brengen.
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SERVICE OP TOPNIVEAU
• Elk contact raak
• Taal van het veld
• Verbinden & versterken
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ELK CONTACT RAAK
Of het nu gaat om een vraag over de competitie, het
binden van vrijwilligers of het speelschema van Oranje. De
KNVB wil dat iedereen de juiste informatie snel kan vinden.
Of contact met ons op kan nemen als dat nodig is. We zijn
altijd bereikbaar als de voetballer of de club ons nodig
heeft.

TAAL VAN HET VELD

De KNVB heeft het voetbal in kaart. Deze kennis
delen we, zodat ook anderen dit kunnen inzetten
voor meer voetbalplezier. We adviseren op maat en
spelen een verbindende rol in het lokale en regionale
voetballandschap. Samen met stakeholders zet de KNVB
zich in voor de belangen van het Nederlandse voetbal. De
KNVB is aanjager binnen het (inter)nationale speelveld.
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Voetballen is het leukste wat er is. Dat willen we
organiseren zonder onnodig gedoe. Zodat alle tijd en
energie naar het voetballen kan gaan. We leggen op een
vriendelijke en heldere manier uit wat we doen en waarom,
ook als de boodschap niet leuk is.

SERVICE OP TOPNIVEAU
• Elk contact raak
• Taal van het veld
• Verbinden & versterken
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IN 2022…
… is het voetballandschap veranderd. Het
aanbod is meer op maat en biedt meer
flexibiliteit. Het past bij de wensen van de
voetballer. Of dit nu is om het beste uit
zichzelf te halen of om te voetballen op een
moment dat het beste uitkomt. Niet alleen de
organisatie van het voetballen is anders, we
genieten ook op nieuwe manieren van voetbal.

We zijn weer trots. Trots op onze trainers,
als belangrijkste schakel voor plezier en
ontwikkeling van elke voetballer. Meer en
betere trainers, op alle niveaus. Trots ook op
Oranje, onze leeuwen en leeuwinnen. Op de
saamhorigheid, op het veld, op de tribune en in
het land. En op de prestaties, want natuurlijk
willen we op eindtoernooien staan en een rol
van betekenis spelen.

De KNVB in 2022 is een organisatie waar de
voetballer en het voetbal duidelijk centraal
staan. Alles wat wij doen is erop gericht het
voetbal verder vooruit te brengen. Slimme,
vernieuwende en innovatieve oplossingen
hebben impact op het voetbal, in de breedste
zin van het woord. Met service van topniveau.
Vriendelijk en behulpzaam, altijd in dienst
van het plezier en de ontwikkeling van de
voetballer.
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SCHOT VOOR OPEN DOEL: VOETBAL EN DE MAATSCHAPPIJ
Ziekenhuisbal, pingelen, angstgegner,
scorebordjournalistiek, fopduik, snikkelgoal,
tackelen, thuisfluiter, zondagsschot,
schijtbakkenvoetbal, peunen, wegperen,
erin kletsen, Jules de korte, videoscheids,
goaltjesdief, belchinees, kleedkamerhumor,
lijnentrekker, mid mid, eigen doelpunt,
sjongejongejonge, Playstationvoetbal, derde
helft, hotseknotsebegoniavoetbal, pannenkoek,
counterploeg, twee vingers in de neus en
stelletje amateurs.
Geen andere sport dan het voetbal verrijkt onze
taal met woorden, die meer zeggen dan lange
zinnen. Een sport die elk weekend 1,2 miljoen
voetballers en miljoenen voetballiefhebbers in
beweging brengt, 3.150 clubs telt en voor iedere
Nederlander een voetbalveld heeft klaarliggen
op gemiddeld 1,6 kilometer van zijn of haar
huis. Elke week, of zelfs elke dag, verlenen
honderdduizenden vrijwilligers hun hulp aan
clubs. Het is een sport waar meisjes en vrouwen
steeds meer lol in beginnen te krijgen en zich
massaal aanmelden bij de vereniging in hun
buurt. Ondertussen trekken OranjeLeeuwinnen
en Oranje een miljoenenpubliek en vormen
het visitekaartje over de landsgrenzen. Iedere
reiziger weet, dat je in het buitenland geen
makkelijker gesprek voert, dan over de kracht
van onze nationale teams en de voetbalsterren
van vroeger en nu.

Het is daarom een schot voor open doel
om te vragen of voetbal betekenis heeft
voor de samenleving en de cultuur van het
land. Voetbal levert namelijk een niet te
verwaarlozen bijdrage aan onze gezamenlijke
identiteit en verbindt Nederlanders van jong tot
oud, van hoog- tot laagopgeleid en met welke
familiegeschiedenis dan ook. Maar we zouden
die rol veel verder kunnen uitbreiden op punten
in de maatschappij waar ze hard nodig zijn.
Van gezondheid tot onderwijs, van cultuur tot
justitie, van klimaat tot werkgelegenheid.

Eén ding is zeker, alle vragen kunnen we
beantwoorden met JA! Maar dan zullen de
nationale overheid en de lokale overheden het
voetbal moeten zien als een investering in de
gemeenschap, in plaats van een kostenpost
op de staats- of gemeentebalans. Wij, de
KNVB, op onze beurt, zullen ons enthousiasme
moeten beteugelen en niet alles willen doen (en
daardoor half). Zodoende kiezen we thema’s die
zijn gebaseerd op onderzoek (waaruit blijkt wat
de gemiddelde Nederlander wil) en zoeken daar
partners bij. De thema’s worden:

Is er dan voor alles een oplossing namens de
bond? Natuurlijk niet. Maar wat houdt ons
tegen om clubtrainers te laten bijspringen met
de gymlessen op school? Welke mogelijkheden
zijn er om met andere voetbalvormen meer
mensen de lol van voetbal te laten inzien,
waardoor ze gezond bewegen, stoppen met
roken en de warmte van het verenigingsleven
ervaren? Wanneer lukt het ons om seksuele
intimidatie te stoppen en gelijkheid te
bevorderen? Kunnen we manieren verzinnen
waarop we met minder reiskilometers en met
ander energie- en waterverbruik het klimaat
een handje helpen?

•
•
•
•

Gedrag op en om het veld
Gelijke kansen in het voetbal, voor iedereen
Gezondheid en motorische ontwikkeling
Groen & duurzaam

Wij nemen onze verantwoordelijkheid op deze
thema’s die dicht bij het voetbal zelf staan.
Dat doen en kunnen we niet alleen. Overheid,
maatschappelijke en commerciële partners,
andere sportbonden; we zullen de handen ineen
moeten slaan.
Met elkaar kunnen we maatschappelijk enorm
van betekenis zijn. Schoten voor open doel in
voetbaltaal! Kansen die we niet mogen missen.
Samen maken we ze.
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7. BEGROTING 2018/‘19
Hierbij gevoegd is de begroting bondsgerelateerde activiteiten 2018/’19.
Het bondsbestuur adviseert de bondsvergadering in te stemmen met de begroting voor het seizoen
2018/’19 bestaande uit bondsgerelateerde activiteiten, begroting amateurvoetbal (vast te stellen door de
ledenraad amateurvoetbal op 26 mei 2018) en de begroting betaald voetbal (vast te stellen door de
algemene vergadering betaald voetbal op 6 juni 2018).

Agenda buitengewone bondsvergadering d.d. 7 juni 2018 – 7. Begroting 2018/’19
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Bondsgerelateerde
activiteiten
		Begroting	Forecast	Begroting	Realisatie

		Begroting	Forecast	Begroting	Realisatie

(BEDRAGEN * € 1.000)

(BEDRAGEN * € 1.000)

2018/’19

2017/’18

2017/’18

2016/’17

Bedrijfsopbrengsten
UEFA Solidariteitsbijdrage (1.)
FIFA Forward Financial Support (2.)
Resultaat Stichting EK Vrouwen 2017 (3.)
Resultaat deelneming Sportlink Services B.V. (4.)
Resultaat deelneming KNVB Campus B.V. (5.)		
Sponsorbijdrage inzake KNVB Campus 		
Diverse baten

2018/’19

2017/’18

2017/’18

2016/’17

Uitkeringen UEFA HatTrick gelden
1.900

1.900

1.900

2.900

Uitkering inzake licentiesysteem BV		

250

250

250

250

410

439

450

23

Uitkering inzake nationale selecties AV		

150

150

150

150

0

0

0

0

Uitkering inzake nationale selecties BV		

55

55

55

55

55

122

12

-60

Uitkering inzake Futsal Cup en Women’s Champions League

0

-52

-32

-179

Uitkering inzake coaching convention		

50

50

50

50

Uitkering inzake grass roots charter		

150

150

150

150

0

0

0

266

Uitkering inzake referee convention		

100

100

100

100

45

45

100

100

100

Bijdrage door / (uitkering aan) amateurvoetbal		

17

-53

19

48

Uitkering inzake women’s football development 		

100

100

100

17

-53

19

48

Uitkering inzake corporate social responsibility		

50

50

50

50

2.449

2.353

2.418

3.096

Uitkering inzake elite youth player development		

100

100

100

100

50

50

50

50

Uitkering UEFA Solidarity payment AV		

0

0

0

500

Uitkering UEFA Solidarity payment BV		

0

0

0

500

1.150

1.150

1.150

2.150

Uitkering inzake integrity officer		
Bedrijfslasten
Personeelskosten (6.)
Afschrijvingen
Algemene juridische verenigingskosten

184

91

70

71

0

0

0

2

Totaal uitkeringen UEFA HatTrick gelden		
Uitkeringen FIFA Forward operational costs (8.)

3

3

3

0

Bestuur- en commissiekosten 		

59

57

62

88

Implementatie/onderzoek Good Governance (7.)

20

0

69

94

Uitkering inzake technical director		

41

44

45

0

Bijdrage aan KNVB Academie internationale projecten

63

63

63

63

Uitkering inzake men’s championship or league		

41

44

45

0

Bijdrage infrastructuur KNVB Sportcentrum Zeist

b eg roti n g 2018/’ 19

45
100

Bijdrage door / (uitkering aan) betaald voetbal		
Som der bedrijfsopbrengsten		

B

45
100

483

476

470

470

44

45

0

Internationale bijeenkomsten 		

40

30

50

0

Uitkering inzake boys’ championship or league		

41

44

45

0

Receptie- en representatiekosten 		

41

45

45

45

Uitkering inzake girls’ championship or league		

41

44

45

0

Huldeblijken

20

20

11

23

Uitkering inzake promotie en ontwikkeling women’s football

41

44

45

0

Kosten bondsvergadering

10

15

10

10

Uitkering inzake promotie en ontwikkeling grassroots football

41

44

45

0

Kosten diverse commissies

3

4

4

3

Uitkering inzake nationaal team vrouwen		

82

87

90

0

Totaal uitkeringen FIFA Forward operational costs		

369

395

405

0

-2

-2

-4

0

0

0

0

0

Kosten jaarverslag

2

2

2

2

Boekverlies kunstgrasveld

0

0

0

70

Diverse lasten
Som der bedrijfslasten		

0

0

0

5

928

806

859

946

Uitkering inzake women’s championship or league

Financiële baten en lasten 		
Exploitatiesaldo

41
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toelichting

1.

UEFA Solidariteitsbijdrage
Het HatTrick programma (HatTrick IV) loopt tot en met het boekjaar
2019/’20. De jaarlijkse uitkering bedraagt maximaal € 1.900.000.

2.

FIFA Forward Programme
Vanuit het FIFA Forward Programme wordt een bijdrage gedaan aan
operationele kosten. Deze bijdrage bedraagt $ 500.000 (circa
€ 410.000). In de begroting 2018/’19 is een gemiddelde
omrekenkoers gehanteerd van 0,82 USD/EUR.

3.

b eg roti n g 2018/’ 19

B

Resultaat Stichting EK Vrouwen 2017/ EK CP 2018
Na afhandeling van Stichting EK Vrouwen 2017 wordt een
naamswijziging doorgevoerd voor de organisatie van het Europees
kampioenschap CP-voetbal (EK CP 2018) dat in Nederland
plaatsvindt. De KNVB Campus in Zeist vormt het hart van de
Europese eindronde die van 22 juli tot en 5 augustus 2018 op de
kalender staat. Het is de eerste keer dat International Federation
of CP-Football (IFCPF) het EK aan de KNVB heeft toegewezen.
Het uitgangspunt is de organisatie van het EK CP 2018 budgettair
neutraal te laten verlopen.

4.

Resultaat deelneming Sportlink Services B.V.
Op basis van de meest recente informatie is het begrote resultaat
deelneming Sportlink Services B.V. in de begroting 2018/’19
verantwoord. Het begrote resultaat na vennootschapsbelasting
bedraagt circa € 110.000 positief. Gerelateerd aan 50% van het
aandelenkapitaal is voor het resultaat deelneming € 55.000 positief
opgenomen.

5.

Resultaat deelneming KNVB Campus B.V.
 p basis van de meest recente informatie is het begrote resultaat van
O
de 100%-deelneming KNVB Campus B.V. verantwoord. Het resultaat
van de KNVB Campus B.V. bestaat vrijwel geheel uit het aandeel in de
exploitatie van de Woudschoten-KNVB VOF, waarin een 50% belang
wordt aangehouden. De meest recente cijfers van de VOF tonen voor
het boekjaar 2018/’19 een budgettair neutraal resultaat.

6.

Personeelskosten
Vanaf september 2012 werd de functie van secretaris-generaal
uitgeoefend door de directeur BV. Met ingang van 2018 wordt dit
weer een fulltime functie, hetgeen met ingang de begroting 2018/’19
ook financieel tot uitdrukking komt. De kosten die betrekking hebben
op de functie van secretaris-generaal worden vanuit de business unit
betaald voetbal doorberekend aan de Bondsgerelateerde activiteiten.

7.

Implementatie/onderzoek Good Governance
In de begroting 2018/’19 is € 20.000 opgenomen voor het uitwerken
van aanbevelingen uit de Good Governance aanbeveling.

8.

FIFA Forward Operational Costs
 e FIFA-bijdrage voor operationele kosten ad circa € 410.000
D
wordt op basis van de door de FIFA gestelde voorwaarden voor
circa € 70.000 toebedeeld aan business unit BV en voor circa
€ 299.000 toebedeeld aan business unit AV. De bijdrage van circa
€ 41.000 voor de functie van secretaris- generaal blijft binnen de
Bondsgerelateerde activiteiten, ter (gedeeltelijke) dekking voor de
kosten verband houdend met de functie van secretaris-generaal.

9.

FIFA Forward Projects
 anvullend heeft de FIFA een bijdrage ter beschikking gesteld voor
A
projecten ad $ 750.000 (circa € 615.000). Bij het opstellen van de
begroting 2018/’19 zijn in afwachting van het Strategisch plan 20182022 nog geen projecten door de KNVB ingediend bij FIFA. Zowel de
bijdrage vanuit FIFA als de kosten van de geplande projecten zijn in
de begroting 2018/’19 niet opgenomen.
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8. REGLEMENTAIRE AANGELEGENHEDEN
Hierbij gevoegd ontvangt u de navolgende voorstellen tot aanpassing van de Statuten en reglementen;
ter goedkeuring.
8.1. Statuten: VoetbalTV (ledencontract)
Onder de titel VoetbalTV is de KNVB voornemens om samen met Talpa met ingang van het seizoen
2018/’19 camerasystemen langs de amateurvoetbalvelden te plaatsen die vol automatisch wedstrijden
kunnen registreren en streamen. Recent is een pilot gedraaid bij een aantal verenigingen. Op basis
daarvan zal VoetbalTV definitief worden gestart.
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. Voetballers krijgen in
dit verband bijvoorbeeld de mogelijkheid beelden (van zichzelf) op hun eigen account te tonen.
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 aangaan.
Teneinde de noodzakelijke binding te verkrijgen van de leden van de KNVB voor het project VoetbalTV,
wordt in het hierbij gevoegde reglementsvoorstel 8.1. VoetbalTV (ledencontract) voorgesteld om de reeds
bestaande ledencontractsbepaling in artikel 7 lid 1 van de Statuten aan te vullen en te verduidelijken.
Ter voorkoming van misverstanden wordt opgemerkt dat clubs niet (kunnen) worden verplicht mee te
doen aan VoetbalTV. Wel geldt dat indien wordt gespeeld bij een club die wel meedoet met VoetbalTV,
ingevolge onderhavig voorstel ook de uitspelende club (en spelers) de verplichtingen jegens VoetbalTV
(in het bijzonder opnemen en uitzenden van beelden van de wedstrijd) moet nakomen.
Ook 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.
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. 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 voornoemd besluit van de AVBV wordt voorgesteld de begripsbepalingen, de
Statuten en het Algemeen Reglement aan te passen zoals vervat in het hierbij gevoegde
reglementsvoorstel 8.2. Vernieuwd licentiesysteem betaald voetbal
8.3. Reglement Overschrijvingsbepalingen Algemeen, Opleidingsvergoedingen 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 en derhalve wordt – ter verduidelijking – voorgesteld om
voornoemde bepaling ook met betrekking tot de opleidingsvergoeding op te nemen zoals vervat in het
hierbij gevoegde reglementsvoorstel 8.3. Screening. Daarnaast wordt hierin voorgesteld om 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’.
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VOETBALTV (LEDENCONTRACT)

Begripsbepalingen
(nieuw)
VoetbalTV

een digitaal platform waarop competitie- en
overige wedstrijden in het amateurvoetbal online
uitgezonden worden

STATUTEN
Artikel 7 – Verplichtingen van de leden
1. Leden van de KNVB als genoemd in artikel 6
lid 1 van deze Statuten zijn verplicht:
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.

VoetbalTV (ledencontract) – Statuten

1. Leden van de KNVB als genoemd in artikel 6
lid 1 van deze Statuten zijn verplicht:
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
behoren onder meer het aanvaarden en
nakomen van door de KNVB, mede
namens de individuele ledenledenrechtspersonen, 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 beelden
en -geluiden en de verkoop en/of (online)
exploitatie van die registratiestelevisieen/of radio-opname- en/of
uitzendrechten- of andere rechten die
daarop rusten, bijvoorbeeld, maar niet
uitsluitend, in het kader van VoetbalTV.
Bij reglement zullen kunnen hieromtrent
nadere bepalingen worden gesteld.
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2. t/m 6.
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,
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.

2. t/m 6. (ongewijzigd)
7. Door Indien de KNVB kunnen in naam van de
leden geen andere verplichtingen worden
aangegaanaangaat dan is bepaald in deze
Statuten, dan nadat geldt dat het
bondsbestuur respectievelijk een
sectiebestuur daartoe door de 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.

TOELICHTING
Onder de titel VoetbalTV is de KNVB voornemens om samen met Talpa met ingang van het seizoen
2018/’19 camerasystemen langs de amateurvoetbalvelden te plaatsen die vol automatisch wedstrijden
kunnen registreren en streamen. Recent is een pilot gedraaid bij een aantal verenigingen. Op basis
daarvan zal VoetbalTV definitief worden gestart.
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. Voetballers
krijgen in dit verband bijvoorbeeld de mogelijkheid beelden (van zichzelf) op hun eigen account te
tonen. 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
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. Ter voorkoming van misverstanden wordt opgemerkt
dat clubs niet (kunnen) worden verplicht mee te doen aan VoetbalTV. Wel geldt dat indien wordt
gespeeld bij een club die wel meedoet met VoetbalTV, ingevolge onderhavig voorstel ook de
uitspelende club (en spelers) de verplichtingen jegens VoetbalTV (in het bijzonder opnemen en
uitzenden van beelden van de wedstrijd) moet nakomen.
Ook 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.

VoetbalTV (ledencontract) – Statuten
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VERNIEUWD LICENTIESYSTEEM BETAALD VOETBAL

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.

TOELICHTING
Op de algemene vergadering betaald voetbal van 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. De leden van de
licentiecommissie betaald voetbal blijven benoemd worden door de algemene vergadering betaald
voetbal. Deze wijziging brengt met zich dat de licentiecommissie betaald voetbal betrokken kan
worden in de beroepszaak.
STATUTEN
Artikel 2 – Organisatie van de KNVB
1.
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. 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.
3. t/m 4.
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.
6. t/m 7.

1. (ongewijzigd)
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;
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.
3. t/m 4. (ongewijzigd)
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.
6. t/m 7. (ongewijzigd)

Vernieuwd licentiesysteem betaald voetbal – Statuten en Algemeen Reglement
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TOELICHTING
Als gevolg van onderhavige aanpassing is de licentiecommissie betaald voetbal niet langer een
orgaan van de KNVB als genoemd in artikel 2 lid 2 onder i. van de Statuten (een commissie met een
rechtsprekende taak).
Artikel 8 – Rechtspraak
1. t/m 4.
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
1. t/m 3.
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.
5.
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.
2. t/m 8.
Artikel 33 – Taken reglementscommissie
1. t/m 3.
4. De uitspraken van de reglementscommissie
naar aanleiding van een verzoek als bedoeld
in lid 2 onder a zijn voor alle leden bindend,
met dien verstande dat een latere uitspraak
van de reglementscommissie een eerdere
uitspraak van een rechtsprekend orgaan van
de KNVB niet kan aantasten.
5. t/m 6.

1. t/m 4. (ongewijzigd)
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.

1. t/m 3. (ongewijzigd)
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.
5. (ongewijzigd)

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.
2. t/m 8. (ongewijzigd)

1. t/m 3. (ongewijzigd)
4. De uitspraken van de reglementscommissie
naar aanleiding van een verzoek als bedoeld
in lid 2 onder a zijn voor alle leden bindend,
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.
5. t/m 6. (ongewijzigd)

TOELICHTING
In de nieuwe situatie is de licentiecommissie betaald voetbal (nog steeds) een “een orgaan genoemd
in de Statuten of reglementen van de KNVB” als benoemd in artikel 33 lid 2 sub b eerste
gedachtestreepje van de Statuten van de KNVB.
Artikel 37 – Onverenigbaarheden
1. Een functie in de wetgevende macht is
onverenigbaar met:
- een functie in de bestuurlijke macht, de

1. Een functie in de wetgevende macht is
onverenigbaar met:
- een functie in de bestuurlijke macht, de
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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
- 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.
4.
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.

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 m

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
- 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.
4. (ongewijzigd)
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.
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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. 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.
3. t/m 6.

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,
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.
3. t/m 6. (ongewijzigd)
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SCREENING

REGLEMENT OVERSCHRIJVINGSBEPALINGEN ALGEMEEN, OPLEIDINGSVERGOEDING EN
SOLIDARITEITSBIJDRAGE
Artikel 12 – Verschuldigdheid en meldingsplicht
1. t/m 4.
1. t/m 4. (ongewijzigd)
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
b. Het onder a van dit lid genoemde bedrag
opleidingsjaar bij meer dan een club
wordt elke drie jaar herzien, voor het eerst
speelgerechtigd is geweest, hebben de
op 1 juli 2017, overeenkomstig het
desbetreffende clubs naar rato van het
consumentenprijsindexcijfer, CPI-alle
aantal dagen dat de speler bij die club
huishoudens, zoals jaarlijks gepubliceerd
speelgerechtigd was, recht op de
door het Centraal Bureau voor de
opleidingsvergoeding.
Statistiek, in die periode van drie jaar. Als
b. Het onder a van dit lid genoemde bedrag
peildatum geldt telkens 1 januari van het
wordt elke drie jaar herzien, voor het eerst
eerste jaar van de laatst verstreken
op 1 juli 2017, overeenkomstig het
periode van drie jaar.
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.
6.
6. (ongewijzigd)
Artikel 14 – Berekening solidariteitsbijdrage
1. Indien een contractspeler gedurende de
looptijd van zijn spelerscontract wordt
overgeschreven naar een andere club, wordt
de 5% als solidariteitsbijdrage als genoemd in
artikel 4 van dit reglement, conform
onderstaande verdeling verdeeld onder de
clubs waarbij de speler als spelend lid
geregistreerd is geweest:
a. verenigingsjaren waarin de speler 9 tot en
met 11 jaar is geworden: 5%;
b. verenigingsjaar waarin de speler 12 jaar is
geworden: 5%;
c. verenigingsjaar waarin de speler 13 jaar is
geworden: 5%;
d. verenigingsjaar waarin de speler 14 jaar is
geworden: 10%;
e. verenigingsjaar waarin de speler 15 jaar is
geworden: 10%;
f. verenigingsjaar waarin de speler 16 jaar is
geworden: 10%;
g. verenigingsjaar waarin de speler 17 jaar is
geworden: 10%;
h. verenigingsjaar waarin de speler 18 jaar is
geworden: 10%;

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%;
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i. verenigingsjaar waarin de speler 19 jaar is
geworden: 10%;
j. verenigingsjaar waarin de speler 20 jaar is
geworden: 10%;
k. verenigingsjaar waarin de speler 21 jaar is
geworden: 10%;
l. verenigingsjaar waarin de speler 22 jaar is
geworden: 5%.
De verdeling vindt plaats naar rato van het
aantal 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.
3.

i. verenigingsjaar waarin de speler 19 jaar is
geworden: 10%;
j. verenigingsjaar waarin de speler 20 jaar is
geworden: 10%;
k. verenigingsjaar waarin de speler 21 jaar is
geworden: 10%;
l. verenigingsjaar waarin de speler 22 jaar is
geworden: 5%.
De verdeling vindt plaats naar rato van het
aantal dagen 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.
3. (ongewijzigd)

TOELICHTING
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 en derhalve wordt – ter verduidelijking –
voorgesteld om voornoemde bepaling ook met betrekking tot de opleidingsvergoeding op te nemen.
Daarnaast wordt voorgesteld om 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’.
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