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1. OPENING
De bondsvoorzitter, Just Spee, zal een openingswoord uitspreken.
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2. MEDEDELINGEN EN INGEKOMEN STUKKEN
2.1 Ons voetbal is van iedereen
Tijdens FC Den Bosch – Excelsior op 17 november 2019 werd duidelijk dat racisme nog steeds
het spelplezier van velen bederft. Naar aanleiding van dit incident hebben de overheid, de KNVB,
de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie samen een plan opgesteld om racisme in het voetbal
tegen te gaan. Dit plan is onder de titel ‘Ons voetbal is van iedereen’ 8 februari 2020 bij
A.V.V. Zeeburgia in Amsterdam gepresenteerd. Op de bondsvergadering van 23 juni 2020 is
Houssin Bezzai, programmamanager racisme en discriminatie, nader ingegaan op het plan
ingegaan. Op 25 september 2020 is een update van het plan gepresenteerd.
Als uitvloeisel van het plan is begin juli 2020 de commissie Mijnals in het leven geroepen. Deze
commissie is opgezet om de KNVB en de Rijksoverheid in kennis en zo nodig daad te helpen in
het realiseren van haar ambities waar het gaat om racisme, discriminatie en inclusie in het voetbal.
In de commissie hebben zitting Humberto Tan (tv-presentator/journalist), Ruud Gullit (oudinternational, oud-trainer en voetbalanalyticus bij diverse tv-stations), Daphne Koster (oudinternational en manager vrouwenvoetbal bij Ajax), Jacinta Lieuwes (voorzitter van
amateurvereniging ODIN ’59), Ahmed Marcouch (burgemeester van Arnhem), Marjan Olfers
(hoogleraar sport en recht), Robert Geerlings (advocaat, zaakwaarnemer en oud-voorzitter van de
Sportraad Amsterdam) en Jeroen Visscher (organisatieadviseur en oud-gastdocent van de
opleiding Coach Betaald Voetbal). De commissie Mijnals zal gevraagd en ongevraagd de KNVB en
Rijksoverheid adviseren en heeft dit inmiddels ook al gedaan.
Ter vergadering zal worden ingegaan op de voortgang, de commissie Mijnals en op de samenhang
van het plan met de stappen die de KNVB intern op het gebied van diversiteit en inclusie neemt.
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2.2 Evaluatie benoemingsproces bondsvoorzitter
Zoals gemeld op de bondsvergadering van 23 juni 2020 is dit najaar het benoemingsproces van de
nieuwe bondsvoorzitter geëvalueerd. De selectiecommissie die bij dit proces betrokken was, heeft dat
direct na afronding van het selectieproces gedaan. Daarna heeft verdiepend aan aantal gesprekken
plaatsgevonden.
De evaluatie spitste zich toe op het proces, dus niet op inhoudelijke keuzes. Dit betekent dat de
bevindingen specifiek betrekking hebben op dit proces. Vastgesteld is dat de doelstelling van het
benoemingsproces van de nieuwe bondsvoorzitter is gehaald. Er is via een zorgvuldig en transparant
proces gekomen tot een tijdige benoeming (mede met het oog op een inwerkperiode) van een nieuwe
bondsvoorzitter met breed draagvlak. Bij dit proces gold als reglementaire context dat de
selectiecommissie een kandidaat-bondsvoorzitter zou voorstellen aan het bondsbestuur en het
bondsbestuur deze persoon vervolgens kandidaat zou stellen voor benoeming. De reglementen
boden/bieden de mogelijkheid dat meerdere kandidaten worden gesteld. Afgeleid van de
bovenliggende doelstelling is ook de bijpassende opdracht van de selectiecommissie ingevuld: aan
het bondsbestuur is een kandidaat-bondsvoorzitter voorgedragen, die voldoet aan het door de
bondsvergadering vastgestelde profiel, conform het door bondsvergadering vastgestelde plan van
aanpak en binnen de gestelde termijn.
Verdiepend wordt samengevat het navolgende geconcludeerd:
I. Er is brede consensus over de zorgvuldigheid van het gelopen proces. Vertrouwelijkheid op de
momenten dat het moest is daarbij hand in hand kunnen gaan met transparantie waar mogelijk.
II. De keuze voor een breed samengestelde commissie heeft geleid tot betrokkenheid en draagvlak.
In het afgeronde traject is sprake geweest van 2 (opeenvolgende) commissies. Dat kan één
commissie zijn voor het hele traject.
III. In de fase van werving en selectie verdient het aanbeveling binnen de selectiecommissie de
regietaak te benoemen, te beschrijven en te beleggen (bij een deel van de commissie).
IV. Voor wat betreft de fase van selectie is het wenselijk in volgende gevallen iets meer speling in het
tijdpad te hebben.
V. Voor wat betreft de totale doorlooptijd van het opstellen van een profiel en een plan van aanpak
tot aan benoeming, geldt dat dat anderhalf jaar heeft bedragen. Het is wenselijk dat te
comprimeren tot in ieder geval niet langer dan een jaar.
Geïnteresseerden kunnen het volledige verslag opvragen bij het secretariaat (nina.wallet@knvb.nl).
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2.3 (Her)benoemingen toezichthouders najaar 2020
Op de ledenraad amateurvoetbal van 12 december 2020 is de voorzitter van de raad van toezicht
amateurvoetbal, Pier Eringa, aftredend en op de algemene vergadering betaald voetbal van 14
december 2020 de voorzitter van de raad van commissarissen betaald voetbal, Jan Smit. Beide heren
zijn door de overige toezichthouders gevraagd of zij bereid waren zich (voor een kortere periode)
herbenoembaar te stellen. Dat beroep is onder meer gedaan, zodat in deze tijden van corona de rust
op dit front bewaard blijft en continuïteit gewaarborgd. Zowel Pier Eringa, als Jan Smit hebben zich
daartoe bereid verklaard. Jan Smit heeft zich voor een periode tot 1 september 2021 herbenoembaar
gesteld. Pier Eringa is voor de reguliere periode van drie jaar herbenoembaar. Hij heeft daarbij op
voorhand aangegeven ervanuit te gaan dat hij die termijn niet afmaakt om zo ruimte te maken voor
opvolging. In de komende periode zullen beide voorzitters zich met de overige toezichthouders en het
bondsbestuur buigen over verdere aanpassing van de governancestructuur waarin in eerste instantie
gekeken zal worden naar de wens om de raad van toezicht amateurvoetbal en de raad van
commissarissen betaald voetbal toe te laten groeien naar één toezichthoudend orgaan.
Bij de raad van toezicht amateurvoetbal is eveneens Jos Vranken aftredend. Jos Vranken is
beschikbaar voor herbenoeming voor de reguliere termijn van drie jaar. Jos Vranken zit op dit moment
namens de raad van toezicht in de auditcommissie. Bij herbenoeming continueert hij die rol.
Ter vergadering zal de uitkomst van de ledenraad amateurvoetbal en de algemene vergadering
betaald voetbal met de bondsafgevaardigden worden gedeeld.
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2.4 Haalbaarheidsonderzoek BeNeLiga – stand van zaken
Op initiatief van zes Nederlandse en vijf Belgische betaald voetbalclubs onderzoekt Deloitte de
haalbaarheid van een grensoverschrijdende competitie, de BeNeLiga. De KNVB, KBVB en ECV
zijn hierbij aangesloten. Op de bondsvergadering van 23 juni 2020 is via een presentatie een
procesmatige update gegeven van dit haalbaarheidsonderzoek. Aangekondigd werd dat eind
augustus 2020 de business case gereed zou zijn. Op 28 augustus 2020 heeft Deloitte dit rapport
gepresenteerd. Op basis hiervan hebben de initiatiefnemende clubs besloten over te gaan naar de
vierde fase van het onderzoek, in Deloitte termen de “socialisatie-fase”. Om deze fase vorm te
geven is naast de ondersteuning van Deloitte een projectmanager in de persoon van Bert Habets,
voormalig RTL topman, aangesteld. Zijn opdracht is om aan een drietal uitdagingen te werken. De
eerste uitdaging is om te bezien of er in de markt ook daadwerkelijk “appetijt” is om de berekende
waarde van de televisierechten te verzilveren. De tweede uitdaging is het behoud van de Europese
tickets. Hiervoor heeft inmiddels een eerste gesprek met de UEFA plaatsgevonden. Last but not
least wordt gewerkt aan een visie op de nationale competities. Oftewel, hoe gaan de competities
onder de BeNeLiga eruitzien. Zeker voor dit laatste punt is het van groot belang dat alle clubs
betrokken worden bij het opstellen van de visie. Hiervoor zijn in juli, oktober en november
workshops georganiseerd waarin alle clubs in eerste instantie zijn bijgepraat en vervolgens is
gediscussieerd over de toekomstige opzet. Zoals de planning er nu uitziet, zal de socialisatie fase
ergens in het voorjaar worden afgerond. In de tussentijd worden de clubs betaald voetbal via de
(online) update sessies bijgepraat. Mochten er tussentijds vragen zijn, dan kunnen deze te allen
tijde worden voorgelegd aan Bert Habets, Deloitte, de stuurgroepleden (Jan de Jong, Gijs de Jong)
of één van de opdrachtgevende clubs.
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3. VERSLAG BONDSVERGADERING D.D. 23 JUNI 2020
Het verslag (concept) is op 18 augustus 2020 per e-mail aan de afgevaardigden en adviserende leden
van de bondsvergadering gezonden. Het verslag is volledigheidshalve hierbij gevoegd en kan worden
geopend via de link: 20623 Bondsvergadering – verslag (concept).
Voorgesteld wordt dit verslag vast te stellen.
Mocht u vragen en/of opmerkingen op het conceptverslag hebben, dan vernemen wij die graag
uiterlijk 7 december 2020 schriftelijk van u, zodat -indien nodig- de tekst via de bandopname van de
vergadering kan worden gecheckt.
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4. CORONA EN HET NEDERLANDS VOETBAL
Zoals aangekondigd op de bondsvergadering d.d. 23 juni 2020 heeft het bondsbestuur het handelen
van de KNVB tijdens de eerste coronagolf geëvalueerd. In bijgevoegde rapportage gaat de
bondsvoorzitter in op het resultaat van de gehouden enquête. Deze rapportage is te openen via de
link: Uitkomsten en aanbevelingen enquête handelen KNVB tijdens de eerste coronagolf.
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5. BETALEN IN HET AMATEURVOETBAL
De werkgroep ‘Betalen amateurspeler’ heeft zich gebogen over het afschaffen van de amateurspelers
met een niet-geregistreerd contract en daarvoor eind 2019 voorstellen geformuleerd. Onderdeel van
deze voorstellen is aanpassing van het nationaal opleidingsvergoedingensysteem. De voorstellen zijn
(kort) besproken op de najaarsvergaderingen in 2019. Op de bondsvergadering van 16 december
2019 is afgesproken met inachtneming van de daar gemaakte opmerkingen definitieve voorstellen
voor te bereiden.
In september 2020 is met de ledenraad amateurvoetbal van gedachten gewisseld over deze
onderwerpen. De uitkomst daarvan is vervolgens meegenomen naar de werkgroep.
De werkgroep is in het najaar van 2020 diverse keren bijeengeweest. Ook heeft er overleg
plaatsgevonden met de belastingdienst. Op basis daarvan heeft de werkgroep aangepaste voorstellen
geformuleerd.
De werkgroep blijft van mening dat het voor amateurspelers niet langer zou moeten worden
toegestaan om te voetballen (en trainen) onder een niet-geregistreerd contract. Om die reden stelt de
werkgroep voor niet meer toe te staan dat amateurspelers, al dan niet op grond van een niet door de
KNVB geregistreerde (arbeids)overeenkomst, voor hun deelname aan wedstrijden en/of trainingen
een vergoeding ontvangen meer dan:
a.
de in de regelgeving (Reglement Amateurbepalingen) vermelde (onkosten)vergoedingen; of
b.
de vrijwilligersvergoeding overeenkomstig de (fiscale) vrijwilligersregeling.
Dit betekent dat actieve amateurs van de club of een derde in verband met de deelname aan
wedstrijden en/of trainingen voor de club slechts mogen ontvangen:
een daadwerkelijke onkostenvergoeding; of
vrijwilligersvergoeding overeenkomstig de (fiscale) vrijwilligersregeling.
Indien een club of een derde (gelieerde stichting) meer dan vorenbedoelde vergoedingen wil betalen
aan een speler, is dat mogelijk onder een door de KNVB geregistreerd spelerscontract. De speler is
dan dus contractspeler.
De uitwerking van de werkgroep met betrekking tot het betalen van spelers is bijgevoegd en te
openen via de link: Betalen amateurspelers.
Met betrekking tot de systematiek van opleidingsvergoedingen heeft de werkgroep voorgesteld daarin
enkele wijzigingen door te voeren.
Eind november 2020 zijn de onderhavige voorstellen van de werkgroep besproken met de ledenraad
amateurvoetbal. De uitkomst daarvan is dat er in de ledenraad amateurvoetbal breed draagvlak
bestaat:
voor de voorstellen van de werkgroep met betrekking tot de mogelijke vergoedingen die aan
amateurspelers kunnen worden betaald en de definitie van contractspeler;
voor het uitgangpunt dat binnen amateurvoetbal sprake is van een systematiek betreffende
opleidingsvergoedingen, dit in tegenstelling tot de voorstellen van de werkgroep.
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Het bondsbestuur is van mening dat breed draagvlak in dezen van belang is alsmede dat kwaliteit
voor snelheid gaat. Om die reden stelt het bondsbestuur het navolgende voor ten aanzien van de
amateurspeler en contractspeler (het voorstel ten aanzien van de opleidingsvergoeding is verwoord
onder agendapunt 6).
Amateurspeler en contractspeler
In te stemmen met de voorstellen van de werkgroep (gevoegd bij de agenda) betreffende i) de
vergoedingen die mogen worden betaald aan een actieve amateur en ii) de definitie van
contractspeler en de desbetreffende wijzigingen van de reglementen inwerking te laten treden per 1
januari 2022.
De redenen om deze wijzigingen niet reeds per 1 januari 2021 in werking te laten treden, zijn in het
bijzonder:
Het belang van goede voorlichting en communicatie richting de achterban. Het gaat om
ingewikkelde materie en er moet voldoende tijd zijn om de achterban op een goede en
zorgvuldige manier daarover voor te lichten;
Het geven van voldoende tijd en gelegenheid aan clubs en spelers om zich voor te bereiden
op deze (ingrijpende) wijzigingen. Dit betekent ook dat vanaf 1 januari 2022 niet door de
KNVB geregistreerde arbeidsovereenkomsten, ingevolge waarvan actieve amateurs een
hogere vergoeding ontvangen dan een daadwerkelijke onkostenvergoeding of
vrijwilligersvergoeding overeenkomstig de (fiscale) vrijwilligersregeling, niet langer worden
toegestaan (er zal dus geen sprake zijn van een overgangsregeling per 1 januari 2022).
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6. NATIONAAL OPLEIDINGSVERGOEDINGENSYSTEEM
Onder agendapunt 5. is reeds het proces toegelicht. Zoals opgemerkt, is het bondsbestuur van
mening dat breed draagvlak in dezen van belang is alsmede dat kwaliteit voor snelheid gaat. Ten
aanzien van de opleidingsvergoeding stelt het bondsbestuur het navolgende voor:
Opleidingsvergoeding
De werkgroep opleidingsvergoeding nationaal te vragen voor te bereiden voor besluitvorming tijdens
de voorjaarsvergadering van 2021, voorstellen voor het nationale opleidingsvergoedingensysteem.
Hierbij zal (onder andere) aandacht moeten worden besteed aan:
De samenstelling van de werkgroep opdat alle betrokken stakeholders hierin zijn
vertegenwoordigd;
Het uitgangspunt dat (onder bepaalde voorwaarden) ook een opleidingsvergoeding
verschuldigd is tussen amateurverenigingen;
Wanneer sprake is van opleiden in het amateurvoetbal;
De opleidingsperiode;
De hoogte van de opleidingsvergoeding.
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7. KNVB CAMPUS – FASE 3 / AANKOOP COMPENSATIEGRONDEN
De bondsvergadering wordt gevraagd in te stemmen met de aankoop van compensatiegronden in
Odijk. Deze aankoop is onderdeel van het project KNVB Campus fase 3, waarover de ledenraad
amateurvoetbal en de algemene vergadering betaald voetbal in hun voorjaarsvergaderingen in 2019
zijn geïnformeerd.
Dit project bestaat uit quick wins en een planologische fase, die onder meer uitbreiding van velden
naast de huidige KNVB Campus mogelijk moeten maken. De quick wins zijn afgelopen jaar
gerealiseerd.
Op dit moment zitten we in de planologische bestemmingsplanwijzigingsfase, voor de noodzakelijk
uitbreiding van de KNVB Campus. Onderdeel van de bestemmingsplanwijzing is de aankoop van de
compensatiegronden in Odijk. Zonder compensatie is uitbreiding van de KNVB Campus niet
realiseerbaar. Het betreft een transactie van € 906.000,--. De aankoop van de compensatiegronden
past binnen het eerder vanuit beide secties beschikbaar gestelde budget voor de KNVB Campus fase
3. Statutair is het verwerven van vastgoed binnen dit plan een besluit waarvoor separaat toestemming
van de bondsvergadering op vereist is. Om deze reden wordt de aankoop voorgelegd. De verwerving
van de compensatiegronden is extern begeleid en de aankoopprijs is marktconform. Het financiële
risico is beperkt. Mocht onverhoopt het bestemmingsplantraject stranden bij de gemeente Zeist en/of
provincie Utrecht, dan kunnen de compensatiegronden gemakkelijk van de hand worden
gedaan. Gegeven de huidige situatie waarin we ons als gevolg van de coronapandemie bevinden, zijn
de noodzakelijkheid en de risico’s van de thans te nemen stap (nog eens) zorgvuldig gewogen.
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8. KNVB JAARVERSLAG 2019/’20
Het KNVB jaarverslag 2019/’20 is op 20 november 2020 via digitale weg aan de bondsafgevaardigden
en adviserende leden van de bondsvergadering gezonden. Het verslag kan worden geopend via de
link: https://knvb.h5mag.com/jaarverslag_2019-2020/cover.
Voorgesteld wordt het KNVB jaarverslag 2019/’20 vast te stellen.

P. 13

Terug naar inhoudsopgave

9. FINANCIEN
9.1 Jaarrekening 2019/’20
Hierbij gevoegd is het overzicht bondsgerelateerde activiteiten 2019/’20. Dit overzicht kan worden
geopend via de link: Bondsgerelateerde activiteiten seizoen 2019/’20.
Voorgesteld wordt in te stemmen met:
• de jaarrekening amateurvoetbal 2019/'20 (vast te stellen door de ledenraad amateurvoetbal op
12 december 2020),
• de jaarrekening betaald voetbal 2019/'20 (vast te stellen door de algemene vergadering betaald
voetbal op 14 december 2020); en
• het overzicht bondsgerelateerde activiteiten 2019/’20.
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9.2 Verlenen van kwijting aan het bondsbestuur
Op grond van de wet dient de bondsvergadering na behandeling van de gepresenteerde jaarrekening
afzonderlijk een besluit te nemen ter zake van kwijting van het bondsbestuur voor zijn financiële
verantwoordelijkheid voor het gevoerde beleid van het afgelopen verslagjaar.
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10. VERSLAG BONDSBESTUUR TWEEDE SEIZOENSHELFT 2019/’20
Op de bondsvergadering d.d. 16 december 2013 is ingestemd met voorstellen tot aanpassing van de
reglementen in het kader van goed sportbestuur binnen de KNVB (transparant handelen dat wordt
gecontroleerd en beoordeeld). Een uitvloeisel hiervan is het Reglement Bondsbestuur. Op grond van
dit reglement stelt het bondsbestuur voor de bondsvergadering een verantwoordingsdocument op.
Zoals afgesproken, vindt dit met ingang van het seizoen 2018/’19 halfjaarlijks plaats. Het verslag over
de tweede seizoenshelft 2019/’20 is ter kennisneming hierbij gevoegd. Het verslag kan worden
geopend via de link: Verslag bondsbestuur tweede seizoenshelft 2019/’20.
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11. VERSLAG ONDERZOEKSCOMMISSIE INTEGRITEIT 2019/’20
In artikel 39 lid 7 van de Statuten staat aangegeven dat de onderzoekscommissie integriteit jaarlijks
aan de bondvergadering over haar werkzaamheden zal rapporteren. Het verslag over het seizoen
2019/’20 is ter kennisneming hierbij gevoegd. Het verslag kan worden geopend via de link:
Verslag onderzoekscommissie integriteit 2019/’20.
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12. REGLEMENTAIRE AANGELEGENHEDEN
12.1 Bekrachtiging uitvoeringsbesluiten
12.1.1. Opleidingsvergoeding vrouwenvoetbal
Op 30 juni 2020 is het Uitvoeringsbesluit Opleidingsvergoeding vrouwenvoetbal op www.knvb.nl
gepubliceerd. Dit besluit kan worden geopend door een klik op de link:
https://www.knvb.nl/downloads/sites/bestand/knvb/22909/uitvoeringsbesluit-bondsbestuur-en-bestuuramateurvoetbal---opleidingsvergoeding-vrouwenvoetbal
Voorgesteld wordt dit besluit te bekrachtigen.
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12.2 Voorstellen tot aanpassing van de Statuten en reglementen
De navolgende voorstellen tot aanpassing van de Statuten en reglementen zijn ter goedkeuring hierbij
gevoegd:
12.2.1. Statuten, Algemeen Reglement en Reglement Centrale Tuchtrechtspraak Doping KNVB:
naamswijziging competitie eredivisie vrouwen
De ontwikkeling van de competitie eredivisie vrouwen, zowel kwalitatief als qua
herkenbaarheid/zichtbaarheid, loopt voorspoedig. Naast de invoering van kwaliteitseisen voor de
clubs, de lancering van een nieuw logo en de binding met sponsors/partners, is in overleg met de
clubs gekozen voor een aangepaste benaming van de competitie, te weten de competitie vrouwen
eredivisie. In het bijgevoegde reglementsvoorstel 12.2.1. wordt dan ook voorgesteld om in de Statuten
en reglementen de naam ‘competitie eredivisie vrouwen’ te wijzigen in ‘competitie vrouwen eredivisie’.
Het voorstel kan worden geopend via de link:
Statuten, AR en RCTD – naamswijziging competitie eredivisie vrouwen.
12.2.2. Statuten: onjuiste verwijzing naar het Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal
aanpassen en opnemen van een verwijzing naar het Reglement Tuchtrechtspraak Vrouwen
In artikel 39 lid 2 sub b. van de Statuten is een onjuiste verwijzing opgenomen. Verwezen wordt naar
artikel 17 lid 6 sub a. van het Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal, maar dit moet artikel 17
lid 7 sub a. van het Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal zijn. Tevens onbrak een verwijzging
naar het Reglement Tuchtrechtspraak Vrouwen. In bijgevoegd reglementsvoorstel 12.2.2. wordt
voorgesteld dit te corrigeren. Het voorstel kan worden geopend via de link:
Statuten: onjuiste verwijzing naar RTAV.
12.2.3. Reglement Amateurbepalingen: onjuiste verwijzing naar het Reglement Amateurvoetbal
aanpassen
In artikel 7 van het Reglement Amateurbepalingen is een onjuiste verwijzing opgenomen. Verwezen
wordt naar artikel 37 van het Reglement Amateurvoetbal, maar dit moet artikel 33 van het Reglement
Amateurvoetbal zijn. In bijgevoegd reglementsvoorstel 12.2.3. wordt voorgesteld dit te corrigeren. Het
voorstel kan worden geopend via de link:
Reglement Amateurbepalingen: onjuiste verwijzing naar RAV.
12.2.4. Algemeen Reglement: trainerslicentie eredivisie zaalvoetbal
Vanwege het feit dat met ingang van het seizoen 2021/’22 men uitsluitend met de licentie UEFA
Futsal B werkzaam kan zijn als hoofdtrainer-coach in de eredivisie wordt voorgesteld artikel 17
van het Algemeen Reglement aan te passen zoals weergegeven in het bijgevoegd reglementsvoorstel
12.2.4. Het voorstel kan worden geopend via de link:
AR: trainerslicentie eredivisie zaalvoetbal
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12.2.5. Dopingreglement KNVB
Per 1 januari 2021 zal er een nieuwe versie van de World Anti-Doping Code (Code) van de World
Anti-Doping Agency (WADA) van kracht zijn. Naar aanleiding van de gewijzigde Code heeft ook de
FIFA de Anti-Doping Regulations (FIFA ADR) gewijzigd: de FIFA ADR 2021 edition. De KNVB is door
de FIFA geïnformeerd dat de nieuwe versie van de FIFA ADR dient te worden geïmplementeerd in de
KNVB-regelgeving. De KNVB-regelgeving ten aanzien van doping dient echter ook in lijn te zijn met
het nieuwe Nationaal Dopingreglement van de Dopingautoriteit. Op dit moment is de KNVB in
afwachting van het contact tussen de FIFA en de Dopingautoriteit over de vraag welk reglement, de
FIFA ADR of het Nationaal Dopingreglement, voorrang heeft in het geval van discrepantie tussen
beide reglementen. De uitkomst van voornoemd contact zal doorslaggevend zijn hoe de KNVBregelgeving dient te worden aangepast. Zodra dit duidelijk is, wordt daarover meer informatie
verzonden, inclusief (waarschijnlijk) een voorstel betreffende de wijziging van de dopingregelgeving
van de KNVB.
.
12.2.6. Reglement Buitengewone Tuchtrechtspraak: opnemen van een verwijzing naar het
Reglement Tuchtrechtspraak Vrouwen
Binnen de sectie amateurvoetbal bestaat het Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal alsmede
het Reglement Tuchtrechtspraak Vrouwen. Verwijzing naar het laatstgenoemde reglement ontbrak in
artikel 2 lid 2 van het Reglement Buitengewone Tuchtrechtspraak. In bijgevoegd reglementsvoorstel
12.2.6. wordt voorgesteld dit te corrigeren. Het voorstel kan worden geopend via de link:
RBTR: opnemen van een verwijzing naar het Reglement Tuchtrechtspraak Vrouwen
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13. (HER)BENOEMING COMMISSIELEDEN
13.1.

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.
Het bondsbestuur draagt de heren Van Dijk en Van Mierlo voor herbenoeming in eigen vacature voor.
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. A.G.M. Lieshout (bestuurders betaald voetbal) bindend voorgedragen door de FBO;
de heer mr. J.D. Loorbach (bestuurders betaald voetbal) bindend voorgedragen door de FBO;
de heer drs. P.L.A. Rüpp (bestuurders amateurvoetbal) bindend voorgedragen door het bestuur
amateurvoetbal;
de heer mr. A.G.W. Verstraten (bestuurders betaald voetbal) bindend voorgedragen door FBO.
Genoemde geledingen dragen de heren De Bont, Lieshout, Loorbach, Rüpp en Verstraten voor
herbenoeming in eigen vacatures voor.
Eind februari 2020 ontving de KNVB het trieste bericht dat B-arbiter mr. L.J. van Die is overleden.
Benoeming van de heer Van Die heeft indertijd plaatsgevonden op bindende voordracht van de CSR.
Voor benoeming in de vacature van de heer Van Die draagt de CSR de heer mr.dr. J.J.M. de Laat
voor.
13.2. Reglementscommissie
Aftredend en vanwege het bereiken van de maximale zittingstermijn definitief aftredend zijn de heren
mr. D. de Loor (voorzitter) en mr. P.W.A. van Geloven. De heer mr. N.J. Batelaan is per 1 juli 2020
tussentijds afgetreden.
Kandidaatstelling
Kandidaten kunnen worden gesteld door het bondsbestuur of tenminste vijf bondsafgevaardigden.
Iedere kandidaatstelling dient schriftelijk te geschieden en dient vergezeld te gaan van een schriftelijke
verklaring van de kandidaat, dat hij/zij een eventuele benoeming zal aanvaarden.
Indien een kandidaat deze verklaring voor het tijdstip van de benoeming intrekt, wordt de gelegenheid
gegeven in zijn/haar plaats één of meer andere kandidaten te stellen. De termijn voor het stellen van
kandidaten ging op 13 november 2020 in en sloot op 30 november 2020.
Het bondsbestuur stelt in de vacature van de heer De Loor (voorzitter) het huidige lid mr. B.L.A. van
Drunen kandidaat.
In de vacatures van de heren Van Drunen (lid), Van Geloven en Batelaan stelt het bondsbestuur
kandidaat de heer mr. Y. Moussaoui, mevrouw mr. K.A. Hüpler-Hebben en mevrouw mr. P.E. Ernste.
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13.3. Onderzoekscommissie integriteit
Op de buitengewone bondsvergadering d.d. 27 mei 2019 is de onderzoekscommissie integriteit
ingesteld en zijn de leden benoemd. Met inachtneming van artikel 38 lid 4 van de Statuten heeft de
commissie een rooster van aftreden opgesteld. Op basis van dit rooster zijn aftredend en voor een
periode van drie jaar herbenoembaar de heren drs. J.A.P. van Kastel en mr.drs. R.L.H. van Tooren
MPA.
Kandidaatstelling
Kandidaten kunnen worden gesteld door het bondsbestuur of tenminste vijf bondsafgevaardigden.
Iedere kandidaatstelling dient schriftelijk te geschieden en dient vergezeld te gaan van een schriftelijke
verklaring van de kandidaat, dat hij/zij een eventuele benoeming zal aanvaarden.
Indien een kandidaat deze verklaring voor het tijdstip van de benoeming intrekt, wordt de gelegenheid
gegeven in zijn/haar plaats één of meer andere kandidaten te stellen. De termijn voor het stellen van
kandidaten in op 13 november 2020 in en sloot op 30 november 2020.
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14. HERBENOEMING LEDEN BONDSBESTUUR
Op de bondvergadering van 14 december 2020 zijn de leden Eric Gudde (voorzitter bestuur betaald
voetbal) en Jan Dirk van der Zee (directeur-bestuurder amateurvoetbal) aftredend.
Eric Gudde is vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd door de raad van
commissarissen betaald voetbal voor een periode tot 1 oktober 2021 herbenoemd in zijn functie van
voorzitter bestuur betaald voetbal (en conform artikel 12 lid 3 onder b statuten gelijktijdig benoemd als
lid van het bondsbestuur). De raad van toezicht amateurvoetbal neemt begin december een besluit
met betrekking tot de herbenoeming van Jan Dirk van der Zee voor een periode van drie jaar in zijn
functie van directeur-bestuurder amateurvoetbal (en conform artikel 12 lid 3 onder a Statuten
gelijktijdig over zijn herbenoeming als lid van het bondsbestuur).
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15. RONDVRAAG EN SLUITING
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VERSLAG
concept
BONDSVERGADERING
Datum
Locatie

:
:

23 juni 2020
KNVB Campus te Zeist

Aanwezig
conform
presentielijst

:

Bondsbestuur
• J. Spee, voorzitter
• E. Gudde, lid
• J.D. van der Zee, lid
Bondsafgevaardigden
R. Almering, S. van Beuzekom, J. Blatter, W. Blondeel, M. Bogers, H. Bolhaar,
J. Bosch, I. Brouwer, F. Coesel, F. Cornelisz, J.W. van Dop, R. Eenhoorn,
T. van Es, A. van Eijden, P. Fossen, M. van Geel, J. Goetzee, L. Goudkuil,
W. Gudde, F. de Haan, G. Hamstra, T. Hendrickx, H. Hoiting, W. van Hoogstraten,
I. Kloosterman, F. Leemburg, M. de Maar, M. Manders, E. Noor, J. Op ’t Eijnde,
H.M. Ostendorp, H. de Roos, E. van der Sar, W. Schreuders, S. Schmitz,
R. Toussaint, M. van Toorn, L. Vlemmings, P. de Waard, R. de Weijze,
J. Wildemans, E. Woltjes, P. van Wijk
Afwezige bondsafgevaardigden met machtiging
T. Aaldering machtigt W. van Hoogstraten, J. Bartels machtigt I. Kloosterman,
J. Boelens machtigt M. van Toorn, P. Bijvelds machtigt L. Vlemmings,
A. de Graaf machtigt A. van Eijden, K. Groenendijk machtigt W. Schreuders,
M. Laros machtigt M. Manders, F. Maatje machtigt R. Toussaint,
I. Pfennings machtigt W. Gudde, C. Ruepert machtigt J. Bosch,
W. van Schaik machtigt J.W. van Dop, J. Timmermans machtig S. van Beuzekom,
A. Visser machtigt M. Bogers, H. de Zeeuw machtigt F. de Haan
Afwezige bondsafgevaardigden zonder machtiging
Y. Cobussen, M. Schoonebeek, B. Veen
Ereleden
M. van Praag
Raad van commissarissen betaald voetbal
J. Smit, H. Berger, J. Slop
Raad van toezicht amateurvoetbal
P. Eringa,
Reglementscommissie
P. van Geloven
Verder zijn aanwezig medewerkers van de KNVB en overige belangstellenden.
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1.

OPENING
De bondsvoorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Een bijzonder welkomstwoord wordt gericht aan het erelid Michael van Praag.
Na het uitspreken van het openingswoord, waarvan een letterlijke weergave bij dit verslag is
gevoegd, meldt de bondsvoorzitter dat het bondsbestuur ervoor gekozen heeft deze vergadering
besloten te laten plaatsvinden. In verband met de coronamaatregelen is dit de enige manier om de
bondsvergadering fysiek te kunnen laten plaatsvinden. De vergadering stemt hiermee in.
Tot slot wordt een moment stilte in acht genomen om de voetbalvrienden en -vriendinnen te
herdenken die het voetbal de afgelopen periode zijn ontvallen.

2.

MEDEDELINGEN EN INGEKOMEN STUKKEN
Aantal aanwezige stemgerechtigde leden
Van de dertig afgevaardigden amateurvoetbal zijn er eenentwintig aanwezig. Zes afwezigen
hebben een machtiging afgegeven. Namens het amateurvoetbal kunnen derhalve zevenentwintig
stemmen worden uitgebracht. Van de dertig afgevaardigden betaald voetbal zijn er tweeëntwintig
aanwezig. Acht afwezigen hebben een machtiging afgegeven. Namens het betaald voetbal kunnen
derhalve dertig stemmen worden uitgebracht.
2.1. Betalen in het amateurvoetbal / nationaal opleidingsvergoedingensysteem
De werkgroep ‘Betalen amateurspeler’ heeft zich gebogen over het afschaffen van de
amateurspelers met een niet-geregistreerd contract. Onderdeel van de voorstellen is aanpassing
van het nationaal opleidingsvergoedingensysteem. De voorstellen zijn (kort) besproken op de
najaarsvergaderingen. Op de bondsvergadering van 16 december 2019 is afgesproken met
inachtneming van de daar gemaakte opmerkingen definitieve voorstellen voor te bereiden.
Mark Boetekees (general counsel) meldt dat na de bondsvergadering met de ledenraad
amateurvoetbal over dit onderwerp van gedachten zou worden gewisseld. De uitkomst daarvan
zou worden meegenomen naar de werkgroep om te bezien of op basis daarvan vernieuwde
voorstellen zouden moeten worden geformuleerd ten behoeve van besluitvorming op de
voorjaarsvergaderingen 2020. Door corona heeft dit proces vertraging opgelopen.
Er zullen nu voorstellen worden voorbereid voor de najaarsvergaderingen 2020. Deze vertraging
leidt niet tot wijziging in de datum van invoering van de wijzigingen, te weten 1 januari 2021.
2.2. Herziening van de hoogte van de nationale opleidingsvergoedingen
Op grond van artikel 12 lid 5 onder b. van het Reglement Overschrijvingsbepalingen Algemeen,
Opleidingsvergoeding en Solidariteitsbijdrage dienen de opleidingsvergoedingen zoals opgenomen in artikel 12 lid 5 onder a. elke drie jaar te worden herzien (voor het eerst op 1 juli 2017)
overeenkomstig het consumentenprijsindexcijfer, CPI-alle huishoudens, zoals jaarlijks gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek, in die periode van drie jaar. Als peildatum
geldt telkens 1 januari van het eerste jaar van de laatst verstreken periode van drie jaar (in dit
geval 1 januari 2017).
Onderstaand is een overzicht van het CPI-alle huishoudens opgenomen. Uitgaande van het
CPI-alle huishoudens op 1 januari 2017 en 1 januari 2020 is er een stijging van 5,62%.
De opleidingsvergoedingen stijgen derhalve met 5,62%:
• BVO:
1.523 x 1,0562 = 1.608,59, afgerond 1.609; en
• AV:
562 x 1,0562 = 593,58, afgerond 594.
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1-1-2004
1-1-2009
1-1-2014
1-1-2017
1-1-2020

CPI (2015=100)
82,35
89,32
98,15
100,35
105,97

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

Tarief BVO
1.250
1.355
1.490
1.523
1.609

Tarief AV
0
500
550
562
594

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

2.3. Haalbaarheidsonderzoek BeNeLiga – stand van zaken
Gijs de Jong (secretaris generaal) schetst aan de hand van een ppt.-presentatie de uitgangspunten en de stand van zaken in het onderzoek. Het onderzoek is een initiatief van vijf Belgische
clubs (Anderlecht, Brugge, Genk, Gent en Luik) en zes Nederlandse clubs (Ajax, PSV,
Feyenoord, AZ, Vitesse en Utrecht). De KNVB en KBVB zijn door de clubs gevraagd het proces
mede te faciliteren met o.a. data en kennis. Ook zijn zij erbij betrokken om de belangen van alle
clubs te behartigen, dus niet alleen de belangen van de clubs die aan de BeNeLiga zullen
deelnemen. Het onderzoek wordt door Deloitte uitgevoerd en wordt begeleid door een
stuurgroep. Deze stuurgroep bestaat naast spreker uit Peter Bossaert (SG KBVB), Peter Kroonen
(voorzitter Genk en vertegenwoordiger ProLeague) en Jan de Jong (directeur ECV) die Mattijs
Manders per 1 juni 2020 heeft opgevolgd. Inmiddels zijn twee fasen van het onderzoek
afgesloten. Een fase wordt afgerond nadat de validation board waarin de elf opdrachtgevers zijn
vertegenwoordigd, het onderzoeksrapport omarmen en de conclusies gepubliceerd kunnen
worden. De eerste fase is afgerond op 25 oktober 2019 met de conclusie dat de BeNeLiga
potentieel significant waarde verhogend is. De tweede fase is op 23 januari 2020 afgesloten met
de conclusie dat het gehele Nederlandse en Belgische profvoetbal zowel sportief als financieel
voordeel kan hebben bij een BeNeLiga. Op basis hiervan is besloten tot het uitvoeren van de
derde fase: het opstellen van een business case. Hierbij is Deloitte geadviseerd workstreams op
de verschillende disciplines, zoals media, competitie-format, financiën, juridische zaken,
communicatie e.d., in te richten en de stakeholders tussentijds te rapporteren. Deze tussenrapportage stond in maart 2020 gepland, maar kon vanwege COVID-19 niet doorgaan. Door
COVID-19 speelde de laatste maanden andere prioriteiten binnen het voetbal en is het onderzoekstempo naar beneden bijgesteld. De tussenrapportage is nu gepland op 9 en 10 juli 2020.
Tijdens deze sessies zal er ruimte zijn om vragen te stellen en zullen ook vragen worden gesteld
aan de stakeholders. Vervolgens zal Deloitte 1-op-1 sessies hebben met de opdrachtgevers en
validatiesessies met de workstreams. Met inachtneming van de verkregen input zal een
eindrapportage worden opgesteld. Deze rapportage wordt eind augustus 2020 verwacht.
VRAGEN EN OPMERKINGEN
Desgevraagd meldt Gijs de Jong dat:
• de verdeling tussen het aantal Nederlandse en Belgische clubs dat aan de BeNeLiga zal deelnemen, niet gelijk is. Bij de verdeling is vooralsnog gekeken naar het aantal inwoners per land.
Walter Blondeel (afgevaardigde amateurvoetbal) adviseert rekening te houden met het feit dat
Belgen doorgaans staan op gelijke verdelingen. Dit luistert erg nauw. Gijs de Jong neemt dit
advies mee.
• hij de kans op de komst van een BeNeLiga inschat op 50%. Het is uiteindelijk aan de
algemene vergadering betaald voetbal en de bondsvergadering om te beslissen of de
BeNeLiga er komt of niet.
P. 3
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2.4. Zittingstermijn ledenraad amateurvoetbal
De ledenraad amateurvoetbal heeft op 20 juni 2020 ingestemd met het wijzigen van zijn zittingstermijn van drie naar vier jaar, waarbij de maximale zittingsduur van ten hoogste twaalf jaar blijft
gehandhaafd. Met deze verlenging wordt de efficiency en effectiviteit van de ledenraad vergroot.
In de systematiek waarin om de drie jaar verkiezingen plaatsvinden, is de tijd tussen het goed
ingewerkt raken en de volgende verkiezingsronde te kort om optimaal gebruik te maken van de
verworven kennis.
2.5. Internationale evenementen (FIFA/ UEFA) – update
•

•

•

•

3.

Zoals bekend, is het EK 2020 doorgeschoven naar 2021. Vorige week is bekend gemaakt dat
Amsterdam als speelstad behouden blijft. Dit lijkt eenvoudig, maar dat is het niet. De KNVB
werkt hierin samen met vele partijen, waaronder het ministerie van VWS, Schiphol, de
gemeente Amsterdam en de Johan Cruijff ArenA. Alles is op één lijn gekomen en het contract
met de UEFA is inmiddels getekend. In het kader van Euro 2020 die plaatsvindt van 11 juni
t/m 11 juli 2021 zullen derhalve vier wedstrijden in Amsterdam worden gespeeld.
Ook de Olympische Spelen 2020 zijn doorgeschoven naar 2021 en vinden nu plaats van
23 juli t/m 8 augustus 2021. De UEFA heeft besloten om ook het Women’s EURO 2021 te
verplaatsen naar de zomer van 2022. Deze zomer was grotendeels ‘vrij’ omdat het WK 2022
in Qatar in het najaar wordt gespeeld.
Op 2 maart 2020 heeft het Executive Committee van UEFA tijdens haar vergadering in
Amsterdam de UEFA Women’s Champions League Final 2023 toegewezen aan Nederland
met als speelstad Eindhoven. De KNVB is hier erg bij mee, vooral ook omdat het een goede
aanjager is voor het (vrouwen)voetbal in Nederland.
De KNVB is voornemens zich te kandideren voor de organisatie van de UEFA Nations League
Finals 2021. Italië en Polen zullen zich mogelijk ook kandideren. Nederland zit met deze
landen in de poule. Verwacht wordt dat de groepswinnaar de organisatie krijgt toegewezen.

BONDSVERGADERING D.D. 16 DECEMBER 2019 – VERSLAG
De bondsvergadering stelt het verslag zonder wijziging vast.

4.

IMPACT CORONAMAATREGELEN
Op 17 maart 2020 heeft het kabinet maatregelen afgekondigd om het coronavirus onder controle
te krijgen. Deze maatregelen zijn op 23 maart 2020 verder aangescherpt. Op 21 april 2020 heeft
het kabinet de meeste van deze maatregelen verlengd t/m 19 mei 2020.
Als gevolg van de maatregelen is op 31 maart 2020 besloten de competities amateurvoetbal
seizoen 2019/’20 (veld en zaal) niet meer te hervatten en is op 22 respectievelijk 24 april 2020
besloten dat ook de competitie eredivisie vrouwen seizoen 2019/’20 en de competities betaald
voetbal seizoen 2019/’20 niet meer worden uitgespeeld.
AMATEURVOETBAL
Jan Dirk van der Zee (directeur amateurvoetbal) memoreert dat op 31 maart 2020 ook besloten is
in het amateurvoetbal geen promotie en degradatie toe te passen. De clubs konden wel een verzoek indienen voor indeling in een hogere of lagere competitie. Er zijn 804 verzoeken ontvangen.
Een aantal verzoeken pasten binnen de criteria die daarvoor in overleg met de ledenraad amateurvoetbal waren vastgesteld. Het proces, waarover met de clubs continu is gecommuniceerd, is goed
verlopen. Getracht is de plaatsen die vrijkwamen door fusie of andere oorzaken, in te vullen.
P. 4
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Dit is goed gelukt, maar niet alle verzoeken konden worden gehonoreerd. Er waren teleurstellingen
te verwerken, zoals een derde divisieclub met 17 punten voorsprong die niet kon promoveren
naar de tweede divisie omdat daar geen plek vrij was. De clubs hebben het uiteindelijk goed opgepakt. Zoals gemeld door de bondsvoorzitter in zijn openingswoord zal een evaluatie plaatsvinden.
Het is goed om te evalueren naar proces en naar communicatie en te bezien hoe de spelregels
met elkaar ingevuld moeten gaan worden voor het geval zich een dergelijke situatie weer voordoet.
Er wordt ook weer vooruitgekeken. In de lobby voor de opstart van het voetbal is veel met het
NOC*NSF, overige sportbonden en andere stakeholders (o.a. gemeenten) opgetrokken.
Vanaf dag 1 is de lobbyinsteek geweest dat bewegen en sport cruciaal is voor het opstarten van
Nederland na de lockdown. De jeugd tot 12 jaar mocht vrij snel weer trainen en onder de
voorwaarde van 1,5 meter afstand ook de jeugd van 13 tot 18 jaar. Inmiddels hoeft deze
categorie de afstandsregel niet meer in acht te nemen.
Het tweede aspect is het feit dat de opstart van het (amateur)voetbal veilig moet gebeuren. Dit
geldt ook voor het verenigingsleven. Het verenigingsleven is voor clubs ontzettend belangrijk.
Het derde punt is de financiële steun voor de clubs. Vanuit de overheid is inmiddels een bedrag
van € 110 mio aan het NOC*NSF toegekend om sportverenigingen te steunen. De KNVB zelf
heeft de gelden van wedstrijden die niet zijn gespeeld, gerestitueerd aan de clubs.
Dit zijn goede stappen, maar het voetbal is er nog niet. In de lobby houdt de KNVB voortdurend in
het achterhoofd dat de clubs geholpen moeten worden en onnodige belemmeringen zoveel als
mogelijk moeten worden weggehaald. Daarvoor gebruikt de KNVB de volgende routekaart:
• stap 1 geen voetbal: alle sportfaciliteiten gesloten (inmiddels achter de rug)
• stap 2 opstart voetbal: starten met trainingsactiviteiten voor de jeugd, vervolgens voor senioren,
• stap 3 voetballen met (minimale) beperkingen: volledig trainen en spelen oefenwedstrijden
• stap 4 volledig voetballen: opstarten van (voetbal)evenementen bij de verenging, het spelen
van toernooien en competities.
Deze routekaart is in de lobby continu onder de aandacht gebracht van VWS, het RIVM en het OMT.
Van VWS is begrepen dat op de persconferentie op 24 juni 2020 bekend zal worden gemaakt dat
vanaf 1 juli 2020 ook door senioren weer vrij kan worden getraind. Publiek is nu nog verboden,
maar vanuit NOS-berichten lijkt ook publiek onder voorwaarden per 1 juli 2020 weer toegestaan te
worden. Het doel is toe te werken naar een start van de competities in september 2020 en het
spelen van oefenwedstrijden in juli en augustus waarbij dit in eerste instantie lokaal zal plaatsvinden
maar vanaf augustus ook daarbuiten.
Naast de vier stappen, kent de routekaart vier onderdelen: veilig voetballen, publiek, accommodatie
en financiën. Hiervoor worden protocollen uitgewerkt hoe daarmee om te gaan.
Bij een start van officiële wedstrijden per 1 september 2020, zal de start van de landelijke competities later plaatsvinden dan voorzien. De overige categorieën amateurvoetbal kunnen conform de
eerder vastgestelde speeldagenkalander in het weekend van 19/20 september 2020 beginnen.
De start van het Bekervoetbal in september 2020 zal worden uitgesteld tenzij het mogelijk is om
van tevoren op te trainen en oefenwedstrijden te spelen om onnodig blessureleed te voorkomen.
Wel wordt met verschillende scenario’s rekening gehouden, zoals het starten van de competities
na de herfstvakantie of na 1 januari 2021 en met een tweede virusgolf. Aan vijf knoppen kan
worden gedraaid: verkorten/vervallen van nacompetities, overgaan naar kleine poules (B categorie), verkorten competities (B categorie), schrappen Bekercompetitie, maximaal benutten
resterende speelmomenten tot 30 juni. Het is goed dit nu te communiceren. Verdere invulling
hiervan volgt later. Wellicht maken de komende versoepelingen het allemaal niet nodig.
P. 5
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Activaties gericht op voetballers en ondersteuningsprogramma voor clubs
Vanaf het begin van de coronacrisis is de KNVB hiermee bezig geweest. Mooi is dat hierbij veel
verbinding is gelegd tussen het amateurvoetbal en de Oranje-internationals. Voorbeelden zijn:
• Stayathomechallenges: elke dag een (thuis)challenge door een Oranje-international.
• VoetbalFit (met Oranje): elke week een nieuwe training door een KNVB-trainer voor
voetballers in alle leeftijdscategorieën met als finale een training door Sarina Wiegman in
samenwerking met de KNVB-partners. Net als de Stayathomechallenges heeft ook deze
activatie een groot bereik.
• Samenvooruit: het platform voor verenigingen met extra inspiratie en ondersteuning (webinars).
De KNVB is trots op alle verenigingsadviseurs, de technisch jeugdcoördinatoren en
competitieleiders die continu contact hebben gehouden met de clubs.
• Veel campagnes konden worden gevoerd dankzij de financiële steun van de KNVB-partners,
in het bijzonder ING maar ook Albert Heijn. Een voorbeeld hiervan is de campagne
Wordgeendaan: een campagne voor het behoud van jongvolwassenen en senioren.
• Voetbaldroom: een wervingscampagne voor pupillen en ook voor ouders om hun kinderen
lid te houden van een vereniging. Deze campagne gaat de komende weken live op de socials.
Er is inmiddels een kleine positieve tendens in de ledenaantallen waarneembaar.
• Zomervoetbal: 75% van de amateurclubs heeft aangegeven de komende zomer open te
blijven. De KNVB is hier trots op. Normaliter sluiten zij de deuren, maar nu kunnen kinderen
en senioren die deze zomer niet op vakantie gaan, gebruik maken van de velden.
• KNVB Voetballes: een initiatief van de directeur voetbalontwikkeling, Art Langeler. Onder
deze noemer geven KNVB-coaches les op basisscholen. 35 coaches hebben zich hiervoor
aangemeld. Binnen een paar dagen waren 350 aanvragen ontvangen. Inmiddels gaat de
KNVB met deze 35 coaches naar 35 scholen toe. De overige scholen die zich hebben
aangemeld krijgen een informatiepakket. Een korte film van deze activatie wordt getoond.
BETAALD VOETBAL
Eric Gudde (directeur betaald voetbal) memoreert dat op 21 april 2020 het kabinet besloot het
verbod op evenementen met een vergunnings- en meldplicht (o.a. betaald voetbalwedstrijden) te
verlengen tot 1 september 2020. Met dit besluit moesten ook de competities betaald voetbal
abrupt worden afgebroken. Tijdens een call op 22 april 2020 maakte de UEFA bekend dat in het
geval een bond een competitie door overheidsmaatregelen niet zou kunnen uitspelen, de UEFA
deze competitie als een special case zou beschouwen. In dat geval diende de bond voor 25 mei
2020 bij de UEFA zijn besluit betreffende de verdeling van de Europese tickets in te dienen. Op
17 juni 2020 heeft de UEFA bevestigd dat de wijze waarop de KNVB dit heeft gedaan in
overeenstemming is met de desbetreffende richtlijnen van de UEFA.
Promotie en degradatie is een nationale aangelegenheid. Er waren voor de situatie die zich in
april 2020 voordeed, geen richtlijnen waarop kon worden terugvallen. Het bestuur betaald voetbal
moest in deze onvoorziene situatie een besluit nemen. Het bestuur betaald voetbal besloot geen
promotie en degradatie te laten plaatsvinden. Dit heeft geleid tot een tweetal rechtszaken waarin
inmiddels een uitspraak is gedaan. Met deze uitspraak en de bevestiging van de UEFA zijn de
competities seizoen 2019/’20 afgerond.
Om te voorkomen dat het bestuur betaald voetbal in de toekomst weer voor een dergelijk besluit
kom te staan, is inmiddels afgesproken een werkgroep te formeren bestaande uit vertegenwoordigers van de ECV (3), CED (3), CSR (1), CTR (1) en KNVB (3) die reglementsvoorstellen
gaat voorbereiden hoe in dergelijke situaties met promotie en degradatie dient te worden
omgegaan. Besluitvorming hierover zal plaatsvinden in een buitengewone algemene vergadering
betaald, die aan het begin van het seizoen 2020/’21 zal worden belegd.
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Deltaplan: de toekomst van het Nederlands voetbal
Medio april werd duidelijk dat de coronacrisis zou kunnen leiden tot grote problemen voor de
toekomst van het Nederlands voetbal. Naar aanleiding daarvan is gewerkt aan een plan dat op
5 juni 2020 aan de overheid is aangeboden en met minister Van Rijn uitvoerig is besproken.
Het plan bestaat uit drie pijlers. Pijler 2 (veilig voetballen) en 3 (veilige en innovatieve voetbalbeleving) geeft in zeven stappen de route aan van geen voetbal naar het spelen van wedstrijden
met volledig publiek: 1. geen voetbal, 2. trainen onder voorwaarden, 3. normaal trainen, 4. Oefenwedstrijden, 5. wedstrijden zonder publiek, 6. wedstrijden met beperkt publiek en 7. wedstrijden
met volledig publiek. Zoals gemeld door Jan Dirk van der Zee is in de lobby aangegeven dat het
voetbal zo snel mogelijk toe moet naar het volledig trainen. Verwacht wordt dat op 24 juni 2020
bekend wordt gemaakt dat dit per 1 juli 2020 weer mogelijk is. Nog niet duidelijk is of oefenwedstrijden ook per die datum gespeeld mogen worden of dat dit 1 augustus wordt. Ook dit is
hard nodig om op goede wijze in september 2020 de competities te kunnen starten en om te
voorkomen dat Nederland ten opzichte van het buitenland te ver achter raakt.
Over het spelen van wedstrijden met (beperkt) publiek is nog geen duidelijkheid. Wel zal in
augustus met inachtneming van de RIVM-voorwaarden het toelaten van (beperkt) publiek bij
wedstrijden worden getest (fieldlabs). Verwacht wordt dat op 24 juni 2020 bekend wordt gemaakt
dat het aantal toeschouwers onbeperkt is zo lang de afstand van 1,5 meter kan worden
aangehouden. In het andere geval zullen maximaal 250 toeschouwers worden toegestaan.
Met het hanteren van 1,5 meter afstand zijn volle stadions een utopie. Clubs zullen voor de keuze
staan wie in de stadions worden toegelaten. In het kader van de fieldlabs zijn er positieve
ontwikkelingen op het gebied van o.a. de gezondheidschecks te zien. Hopelijk zullen binnen dit
kader zich nog veel meer positieve ontwikkelingen hebben voorgedaan tegen de tijd dat het
kabinet eind augustus weer nieuwe regels kenbaar zal maken. Gelijk spelen met volle stadions
lijkt nu nog een utopie, maar het is wel het uitgangpunt. Elke week dat het betaald voetbal eerder
met publiek kan spelen maakt het bedrag dat de sector van de overheid nodig heeft, lager. Twee
derde van alle inkomsten die het betaald voetbal ontvangt, zijn publieksgelden. Landen als
Spanje, Italië en Engeland ontvangen twee derde van hun inkomsten uit mediagelden. Zij kunnen
lang zonder publiek spelen.
Pijler 1 bevat het financiële aspect. Indien tot 1 januari 2021 zonder publiek gespeeld moet
worden, bedraagt de omzetderving € 331 mio. De sector kan hiervan zelf een groot deel
opvangen, maar niet alles. Er wordt voor maximaal € 140 mio steun aan de overheid gevraagd,
waarvan € 86 mio aan overbruggingsuitkering en € 54 mio aan overbruggingsfinanciering. Vanuit
de overheid is er veel waardering voor het feit dat de vier topclubs geen beroep zullen doen op
de overbruggingsuitkering. Het bedrag van € 140 mio wordt lager indien de NOW-regeling per 1
oktober 2020 wordt doorgetrokken en zoals zojuist al gemeld elke week dat eerder met publiek
kan worden gespeeld. Minister Van Rijn vindt het een realistisch en gedegen plan en is blij dat de
sector zelf veel doet om de schade op te vangen en dat er daarbinnen ook sprake is van
solidariteit, die met name vanuit de Europees spelende clubs komt. Op hoofdlijnen is met de vier
topclubs daarover overeenstemming bereikt. Over de nadere invulling daarvan vindt nog overleg
plaats.
Op 22 juni 2020 heeft het OMT zijn advies gegeven over de pijlers 2 en 3 uit het plan. Het besluit
daarover wordt op 24 juni 2020 tijdens de persconferentie van de minister-president kenbaar
gemaakt. Verwacht wordt dat de ministerraad op 26 juni 2020 een besluit over pijler 1 van het
plan neemt.
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KNVB
Na het effect van de coronacrisis op het amateur- en betaald voetbal, gaat de bondsvoorzitter in
op de financiële en niet-financiële effecten hiervan op de KNVB. De financiële effecten zien op:
• Wegvallen van inkomsten door het niet spelen van wedstrijden van vertegenwoordigende elftallen;
• Wegvallen van inkomsten door het niet doorgaan van (KNVB-)evenementen;
• Minder inkomsten door lagere contributies verenigingen vanwege (verwachte) teruggang aantal leden;
• Minder inkomsten door het wegvallen van wedstrijdgelden vanwege stopzetten competitie;
• Bijdrage aan solidariteitsfonds;
• Hogere kosten vanwege aanpassingen die moeten plaatsvinden als gevolg van het coronavirus.
Om de effecten van de crisis te verminderen, is de KNVB direct overgeschakeld op de
veiligheidsmodus. Hierin is gebruik gemaakt van het steunpakket van de overheid (NOW-regeling),
zijn vacatures niet ingevuld, worden investeringen en projecten uitgesteld en kosten bespaard.
Ook zijn er niet-financiële effecten. Normaal zijn op werkdagen 200 tot 300 medewerkers op het
bondsbureau in Zeist aanwezig. De eerste keer dat hij na de lockdown op kantoor kwam, waren
er twaalf aanwezig. Terecht, maar het spreekt voor zich dat dit het samenwerken gecompliceerder maakt. Verder geldt dat tijdens de crisis zaken die niet corona gerelateerd zijn minder
aandacht krijgen, waardoor ze langer duren of zelfs verpieteren. Bovendien is de perceptie van
de KNVB veranderd en zoals aangegeven in zijn openingswoord niet altijd in positieve zin.
Voor de nabije toekomst is de principiële keuze gemaakt prioriteit te geven aan het overeind
houden van de infrastructuur en de voetbalontwikkeling. Zonder de infrastructuur is er geen
voetbal en zonder voetbal is er geen KNVB. Ook de voetbalontwikkeling kan niet worden stopgezet. Door de crisis zullen op bepaalde vlakken veranderingen in onze maatschappij versneld
plaatsvinden. Verwachtingen die mensen bij het voetbal zullen hebben, veranderen ook. Daarop
moet worden ingespeeld, anders snijdt de KNVB zich op termijn in zijn vingers.
De KNVB is geconfronteerd met een crisis die zijn weerga niet kent. De crisis heeft blootgelegd
dat de KNVB op sommige vlakken minder goed heeft geacteerd. Na de zomer zal worden
geëvalueerd hoe effectief de KNVB heeft geopereerd en welke aanpassingen nodig zijn om een
eventuele volgende crisis goed door te komen. Deze evaluatie zal in volle breedte plaatsvinden.
Naast de toezichthouders, zullen verschillende gremia hierbij worden betrokken (o.a.
bondsafgevaardigden, spelers, clubs en medewerkers). De crisis is nog volop gaande. Nu starten
heeft geen zin. Het is beter de evaluatie op te pakken als iedereen daarvan enige afstand heeft
kunnen nemen en duidelijk is wat de effecten zijn van hetgeen wel en niet goed is gegaan.
Landelijke divisie
Zojuist is aangegeven dat de landelijke divisies later beginnen dan gepland en de overige klassen
in het weekend van 19/’20 september 2020. Op de vraag van Wicher Schreuder (afgevaardigde
amateurvoetbal) of de landelijke divisies ook in dit weekend zullen starten, antwoordt
Jan Dirk van der Zee dat dit nog niet is ingevuld, maar dat de kans hierop groot is.
Evaluatie – tijdstip
De evaluatie zal plaatsvinden na de zomer als de crisis voorbij is. Het is nu nog niet duidelijk of
de crisis daadwerkelijk na de zomer afgelopen zal zijn. Wicher Schreuders verwacht in dat geval
dat de evaluatie later zal plaatsvinden. In antwoord hierop meldt de bondsvoorzitter dat het
streven is direct na de zomer met de analyse te starten. Op de vraag van Ingrid Kloosterman
(afgevaardigde amateurvoetbal) of bij de evaluatie een extern deskundige wordt aangetrokken,
meldt hij dat hierover nog geen besluit is genomen. Wellicht wordt het een combinatie van in- en
externen. Overigens is extern bij een grote organisatie zoals de KNVB een vloeibaar begrip.
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5.

VOETBAL IS VOOR IEDEREEN
Tijdens FC Den Bosch – Excelsior op 17 november 2019 werd duidelijk dat racisme nog steeds
het spelplezier van velen bederft. Naar aanleiding van dit incident hebben de overheid, de KNVB,
de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie samen een plan opgesteld om racisme in het voetbal tegen te gaan. Dit plan is op 8 februari 2020 bij A.V.V. Zeeburgia in Amsterdam gepresenteerd. Het plan bevat 20 maatregelen en interventies die samen met alle partijen worden
uitgerold. De komende drie jaar wordt samen met de overheid ruim € 14 mio hierin geïnvesteerd.
Onlangs is Houssin Bezzai aangesteld als programmamanager aanvalsplan racisme en
discriminatie. Alvorens hij aan de hand van een ppt.-presentatie ingaat op het plan, vertelt hij dat
hij bij Sparta R., Top Oss en HFC Haarlem heeft gevoetbald. Na zijn profcarrière is hij nog actief
geweest bij topamateur-clubs. Deze ervaring helpt hem in zijn huidige functie. Hij heeft met veel
culturen te maken gehad en op verschillende plekken in Nederland mogen voetballen. Hij weet
ook uit ervaring hoe het is om racistisch en discriminerend bejegend te worden, dit nam toe
naarmate hij lager ging voetballen, maar hij kijkt vooruit en dat zou iedereen moeten doen.
Daarom is ook het plan gepresenteerd.
• Het plan kent een unieke samenwerking tussen het voetbal en de drie departementen VWS,
J&V en SZW. Er is dagelijks contact met de departementen. Alle partijen zijn gefocust op een
goede uitvoering van het plan. De ministeries waarderen het ten zeerste dat de KNVB dit
oppakt. Het voetbal heeft een enorme voorbeeldfunctie. Iedereen kijkt naar de KNVB en wat
hij eraan doet. De bedoeling is met dit plan iedereen en alle prof- en amateurclubs in
Nederland te bereiken.
• Het plan bestaat uit drie pijlers. Deze pijlers zijn opgedeeld in 20 maatregelen en interventies.
Per pijler schetst hij de activiteiten die op dit moment lopen.
- Voorkomen: het opzetten van een trainingsprogramma voor 600 clubs om de
bewustwording van het eigen gedrag te vergroten bij spelers en trainers, maar ook bij
bestuurders, medewerkers en scheidsrechters.
- Signaleren: het uitbreiden van de rapportagetool voor scheidsrechters om het ze
makkelijker te maken om racisme of discriminatie-uitingen te herkennen.
- Sanctioneren: om te bekijken hoe dit moet worden aangepakt is een openbare aanklager
aangenomen voor het amateurvoetbal alsook een voor het betaald voetbal.
• Samen moeten resultaten worden behaald. Er is een aantal organen en mensen bereid gevonden aan het plan mee te werken. Naast een activatie netwerk zijn spelers uit het betaalden het amateurvoetbal bereid gevonden het plan te steunen en hierin te adviseren en begin juli
2020 zal een denktank worden gepresenteerd die het plan met kennis en daad zal bijstaan.
De denktank (inmiddels commissie Mijnals) bestaat uit bestuurders, mensen uit het
bedrijfsleven, mensen uit het onderwijs en mensen uit het voetbal (amateur, betaald en
vrouwen). De denktank (commissie) en VVI zijn twee organen die niet alleen gevraagd en
ongevraagd zullen adviseren maar ook reflecterend werken.
• De kracht van het plan ligt in de samenwerking met de overheid, het maken van duidelijke afspraken en een aanpak gericht op het individu. Hierbij wordt vooral gekeken naar degenen die
het verpesten voor anderen. De focus is vooral gericht op het betaald voetbal. De uitdaging is
deze ook te richten op het amateurvoetbal, want daar ontmoet de samenleving elkaar. De
ervaring leert dat met het lager worden van het sportieve niveau de problemen met racisme en
discriminatie groter worden. In het betaald voetbal is de impact van een incident alleen groter.
• Het uitvoeren van de twintig maartregelen gebeurt door Houssin en zijn team, dat o.a.
bestaat uit een scrummaster en zeven specialisten. Het plan is een roadmap voor de
komende drie jaar. In deze drie jaar dienen alle punten te worden opgepakt. Het aanvalsplan
is een eerste stap in het tegengaan van racisme en discriminatie. De KNVB zelf is al veel
langer bezig met dit thema alsook diversiteit en inclusie. Het is belangrijk al deze thema’s nu
samen aan te pakken. De KNVB vraagt de afgevaardigden hierbij te helpen.
P. 9

Bondsvergadering d.d. 23 juni 2020
Verslag – concept

Diversiteit
Ingrid Kloosterman steunt het plan, maar vindt het jammer dat er weinig aandacht is voor
diversiteit. Indien de samenstelling van alle geledingen in het voetbal een goede afspiegeling is
van de Nederlandse maatschappij, bevordert dit het tegengaan van racisme en discriminatie.
Afgelopen zaterdag is dit onderwerp in de ledenraad amateurvoetbal aan de orde geweest. Het
begint met diversiteit in besturen en gremia zoals vandaag bijeen in deze bondsvergadering. Als
hierin niets verandert, zullen (amateur)verenigingen zich minder bewust zijn van de noodzaak
hiervan. Ze pleit derhalve voor meer aandacht voor dit aspect en wenst Houssin Bezzai alle
succes toe bij de uitvoering van het aanvalsplan.
Stand van zaken
Bij de 20 actiepunten is een tijdlijn vermeld. Een aantal punten zou voor aanvang van het nieuwe
seizoen worden opgepakt zoals het versterken van het tuchtrecht zodat meldingen en signalen
vanaf het seizoen 2020/’21 beter opvolging krijgen. In dit kader zou in het reglement expliciet het
verbod op discriminerende en racistische uitingen worden verankerd. Voorstellen tot aanpassing
van de reglementen zijn echter niet aan de voorjaarsvergaderingen voorgelegd. Vanwege de
coronaproblematiek is begrip hiervoor. Henk Bolhaar (afgevaardigden amateurvoetbal) stelt het
wel op prijs als de bondsafgevaardigden een overzicht ontvangen waarin per activiteit op basis
van de tijdlijn wordt aangeven wat is opgepakt, wat nog opgepakt moet worden, wat vertraagd is
en wanneer dit opgepakt gaat worden. Houssain Bezzai zegt dit toe. Vandaag is een plan van
aanpak van de ministeries verzonden. Hierin staat dit allemaal beschreven. De coronacrisis heeft
tot vertraging in een aantal activiteiten geleid. Dit is in het plan van aanpak specifiek aangegeven
en de tijdlijn is daarop aangepast. Daarbij is opgemerkt dat deze tijdlijn geldt in een situatie dat de
competities weer gespeeld worden. Voor de start van de competities hoopt Houssin Bezzai al
een aantal punten afgerond te hebben, waaronder het zojuist door Henk Bolhaar genoemde punt.
De bondsvoorzitter dankt Houssin Bezzai voor zijn presentatie. Het bondsbestuur is blij dat hij deze
taak op zich heeft genomen en wenst hem veel succes. Zoals zojuist gemeld, is tijdens de ledenraad
amateurvoetbal op 20 juni 2020 een motie over diversiteit ingediend. Hierin wordt het bestuur
amateurvoetbal en het bondsbestuur opgeroepen met kracht door te gaan op de ingeslagen weg en
het actieplan voortvarend en onverkort tot uitvoer te brengen en alle bij de KNVB aangesloten
amateur- en betaald voetbalclubs erbij te betrekken. Ook worden zij opgeroepen speciaal aandacht
te geven aan het diversiteitsbeleid binnen de KNVB in al zijn geledingen en in samenwerking met de
huidige ledenraad amateurvoetbal te komen tot voorstellen en aanpassingen die bijdragen aan een
samenstelling van die ledenraad in de toekomst die (meer) recht doet aan de diversiteit die in het
ledenbestand van de KNVB te herkennen is. In de motie wordt hij persoonlijk opgeroepen
publiekelijk een helder signaal af te geven dat de KNVB zich hiervoor zal inspannen. Dit alles past
volledig binnen hetgeen de KNVB wil doen, niet alleen op de velden, maar ook daarbuiten.
Ook persoonlijk vindt hij dit een belangrijk thema, maar het is geen thema van lange halen, snel
thuis. Voorafgaand aan de vergadering gaf Houssin hem aan dat als hij over drie jaar met het
aanvalsplan klaar is, het eind van het begin is bereikt. Er zal nog ontzettend veel moeten gebeuren,
niet alleen op maar ook buiten het veld. Het is ook geen kwestie van het naar beneden drukken van
de huidige samenstellingen, maar een kwestie van nieuwkomers zo veel training geven dat ze op
dezelfde hoogte komen te staan als het team wat er al zit, dat ze de strijd daarmee kunnen aangaan
en dat uiteindelijk de beste mensen de beste posities krijgen. We doen dit niet omdat het cosmetisch
mooi lijkt, maar simpelweg omdat het het juiste is om te doen. De KNVB wordt er beter van,
individuen worden er beter van en de samenleving wordt er beter van. Kortom: het is een belangrijk
punt en de KNVB zal met volle kracht en vol vreugde een vervolg geven aan de motie.
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6.

KNVB STRATEGISCH PLAN 2018 – 2022: SEIZOENSPLAN 2020/’21
De bondsvergadering stelt het bij de (herziene) agenda gevoegde Seizoensplan 2020/’21 vast.

7.

FINANCIEN
7.1. Begroting seizoen 2020/’21
De bondsvergadering stemt in met de begroting voor het seizoen 2020/’21 bestaande uit de
begroting amateurvoetbal (inmiddels vastgesteld op de vergadering van de ledenraad amateurvoetbal d.d. 20 juni 2020) en de begroting betaald voetbal (inmiddels vastgesteld op de algemene
vergadering betaald voetbal d.d. 18 juni 2020) en het bij de (herziene) agenda gevoegde overzicht
bondsgerelateerde activiteiten.

8.

VERSLAG BONDSBESTUUR EERSTE SEIZOENSHELFT 2019/’20
Met inachtneming van het navolgende neemt de bondsvergadering kennis van het bij de (herziene)
agenda gevoegde verslag:
• Toepassen systematiek opvolging bondsvoorzitter bij overige cruciale functies
In het verslag wordt melding gemaakt van het besluit binnen de KNVB bij cruciale functies
voortaan dezelfde systematiek te hanteren als bij de opvolging van de bondsvoorzitter in 2019
heeft plaatsgevonden. Op een vraag van Henk Bolhaar meldt de bondsvoorzitter dat bij cruciale
functies onder meer gedacht moet worden aan de voorzitters van de raad van commissarissen
betaald voetbal en raad van toezicht amateurvoetbal. Opvolging van deze voorzitters staat in 2021
op de agenda. Om ervoor te zorgen dat hun opvolgers een periode met hen kunnen meelopen,
dient tijdig met het benoemingsproces te worden begonnen. Henk Bolhaar vindt het passend
indien het proces met betrekking tot de voorzitter van de raad van toezicht amateurvoetbal eerst
met de ledenraad amateurvoetbal wordt besproken. Deze raad benoemt de voorzitter. Dit is
procedureel gezien een terechte opmerking. Het voornemen is ook dit zo te doen.
• Evaluatie benoemingsproces bondsvoorzitter
In het verslag wordt aangegeven dat het benoemingsproces van de bondsvoorzitter zoals
heeft plaatsgevonden in 2019 in het voorjaar van 2020 zal worden geëvalueerd. Op een
vraag van Henk Bolhaar meldt de bondsvoorzitter dat deze evaluatie nog niet heeft
plaatsgevonden, maar in de tweede helft van dit jaar zal worden opgepakt. Henk Bolhaar
vindt het van belang om de bondsvergadering bij deze evaluatie te betrekken, al dan niet via
de vertrouwenscommissie die bij de benoeming betrokken is geweest. Deze vergadering
benoemt de bondsvoorzitter. De bondsvoorzitter meldt dat dit ook de bedoeling is. De
vertrouwenscommissie heeft het werk gedaan en kan als eerste aangeven wat in het proces
goed en wat minder goed is gegaan. Het voornemen is wel de evaluatie breder te trekken
dan alleen deze commissie.

9.

REGLEMENTAIRE AANGELEGENHEDEN
9.1. Bekrachtiging en implementatie uitvoeringsbesluiten
9.1.1. Opleidingsvergoeding vrouwenvoetbal
De vergadering bekrachtigt het op 12 maart 2020 op www.knvb.nl gepubliceerde uitvoeringsbesluit
Opleidingsvergoeding vrouwenvoetbal.
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9.1.2. Opleidingsvergoeding BVO’s onderling
De vergadering bekrachtigt het op 6 april 2020 op www.knvb.nl gepubliceerde uitvoeringsbesluit
Opleidingsvergoeding BVO’s onderling en stemt in met implementatie hiervan in de reglementen.
9.1.3. Het sluiten van een arbeidsovereenkomst met een jeugdspeler van 15 jaar
Op 26 mei 2020 is op www.knvb.nl het uitvoeringsbesluit “Het sluiten van een overeenkomst met een
jeugdspeler” gepubliceerd. Het onderhavige besluit is genomen door het bondsbestuur, het bestuur
amateurvoetbal en het bestuur betaald voetbal op 22 mei 2020. Het uitvoeringsbesluit betreft
bondsreglementen, reglementen amateurvoetbal en reglementen betaald voetbal. Het
uitvoeringsbesluit is inmiddels op de AVBV d.d. 18 juni 2020 voor zover het de betaald voetbalregelementen betreft, bekrachtigt. Ook is ingestemd met implementatie daarvan in de reglementen.
Het uitvoeringsbesluit is aan de orde geweest op de ledenraad amateurvoetbal d.d. 20 juni 2020 maar
formele besluitvorming is niet expliciet besproken. Desgevraagd bekrachtigen de afgevaardigden
amateurvoetbal alsnog het uitvoeringsbesluit en stemmen ze in met implementatie hiervan in de
reglementen voor zover het de reglementen amateurvoetbal betreft. Vervolgens bekrachtigt de
bondsvergadering het uitvoeringsbesluit waar het de bondsreglementen betreft en stemt zij in met
implementatie hiervan in de reglementen.
9.2. Voorstellen tot aanpassing van de Statuten en reglementen
9.2.1. Afkortingen en begripsbepalingen en Reglement Amateurbepalingen: definitie contractspeler
Het geregistreerd zijn van een spelerscontract (als bedoeld in artikel 34 van het Reglement
Amateurvoetbal of artikel 53 van het Reglement Betaald Voetbal) door het bestuur amateurvoetbal
of het bestuur betaald voetbal behoeft geen voorwaarde te zijn voor het zijn van contractspeler.
Immers, strikt genomen zou dit betekenen dat zolang het spelerscontract niet geregistreerd is, de
speler in kwestie geen contractspeler is. Dit is niet wenselijk en sluit ook niet aan bij de
internationale regelgeving. Met inachtneming hiervan en met inachtneming van het feit dat bij punt
9.1.3. van deze agenda het uitvoeringsbesluit “Het sluiten van een arbeidsovereenkomst met een
jeugdspeler van 15 jaar’ is bekrachtigd en geïmplementeerd, wordt ingestemd met de
aanpassingen van de Afkortingen en begripsbepalingen en artikel 1 van het Reglement
Amateurbepalingen zoals voorgesteld in de bij de (herziene) agenda gevoegde bijlage 9.2.1.
Volledigheidshalve wordt hierbij opgemerkt, dat registratie van het spelerscontract door het bestuur
amateurvoetbal of het bestuur betaald voetbal verplicht blijft.
Voorts laat deze wijziging onverlet de (op dit moment) bestaande mogelijkheid voor een actieve
amateur om met een derde, niet zijnde de club, een (arbeids-)overeenkomst te sluiten ingevolge
waarvan hij/zij voor zijn/haar deelname aan wedstrijden en/of trainingen, een vergoeding ontvangt
ook al is dat meer dan de in de regelgeving (Reglement Amateurbepalingen) vermelde
(onkosten)vergoedingen. Toegezegd is dat ten aanzien van de discussie omtrent de
(on)wenselijkheid van het bestaan van verschillende (arbeids-)overeenkomsten in het
amateurvoetbal, een voorstel zal worden voorbereid voor de aankomende najaarsvergaderingen.
De onderhavige wijziging van artikel 1 heeft op die discussie geen invloed en betekent dus geen
beperking voor de te zijner tijd te voeren discussie.
9.2.2. Wijzigingen n.a.v. optimaliseren voetbalpiramide en herstructurering jeugdcompetities
Tijdens de bondsvergadering d.d. 16 december 2019 is het onderwerp optimaliseren voetbalpiramide en de herstructurering van de jeugdcompetities besproken. De vergadering heeft
ingestemd met de voorstellen zoals vervat in de bij de agenda van die vergadering gevoegde
notitie (‘Voor ons voetbal, voor de voetballers’).
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De voorgestelde reglementswijzigingen zoals weergegeven in de bij de (herziene) agenda
gevoegde bijlage 9.2.2. vormen de implementatie hiervan. De vergadering stemt met de in deze
bijlage voorgestelde aanpassingen in.
Mark Boetekees meldt dat Henk Bolhaar erop heeft gewezen dat in als gevolg hiervan de definitie
van amateurverenigingen niet meer klopt omdat een amateurvereniging op grond van de huidige
definitie uitsluitend is toegelaten tot deelneming aan de competitie van de sectie amateurvoetbal.
Met het oog hierop stemt de vergadering in met de ter vergadering voorgestelde aanpassing van
deze definitie in de Afkortingen en begripsbepalingen als navolgt (toevoeging ii.):
Amateurvereniging

i.

ii.

een vereniging, die uitsluitend is toegelaten
tot deelneming aan de competities van de
sectie amateurvoetbal; of
een vereniging die is toegelaten tot
deelneming aan de competities van de
sectie amateurvoetbal en deelneemt aan de
competities van de sectie betaald voetbal,
Onder 21 en/of Onder 18.

9.2.3. Algemeen Reglement: verplichtingen leden (voetbalverenigingen)
Sinds jaar en dag zijn verenigingen reglementair verplicht aan de KNVB het financieel jaarverslag
over het voorgaande boekjaar te presenteren. Met het oog op de screening en beoordeling van
deze financiële jaarverslagen is een tijd lang een proces gehanteerd waarin door vrijwilligers
namens de KNVB beoordelingswerkzaamheden werden verricht. Om redenen van o.a. andere
efficiëntie, effectiviteit en verantwoordelijkheid is dat proces beëindigd. Het gedeeltelijk in de
plaats gekomen –meer– gedigitaliseerde proces leverde uiteindelijk ook onvoldoende toegevoegde waarde. Vanuit verenigingsperspectief beschouwd, wordt de verplichting ervaren als administratieve last en nodeloos controlerend. Er wordt ook geen meerwaarde van ervaren. Mede
hierdoor is er jaarlijks veel ergernis en zijn er veel verenigingen die niet tijdig aan de reglementaire verplichting (kunnen) voldoen. De KNVB is vervolgens gehouden (administratieve) verzuimkosten in rekening te brengen en –ultimo– zaken eventueel aan te dragen bij de aanklager voor
tuchtrechtelijke procedure. Dit is een onwenselijke repeterende procedure.
Daarenboven wordt vanuit KNVB-perspectief geconcludeerd dat de inhoudelijke toegevoegde
waarde van de verplichting zoals die nu verwoord staat, onvoldoende is. De verkregen informatie
leent zich niet of onvoldoende voor conclusies op geaggregeerd niveau. De cijfers zijn dan ook
niet goed bruikbaar om bijvoorbeeld de Rijks- of gemeentelijke overheid de financiële stand van
zaken van verenigingen in het amateurvoetbal te presenteren.
Los van het voorgaande geldt dat het in voorkomende gevallen wenselijk en zelfs noodzakelijk
kan zijn, te kunnen terugvallen op een reglementaire verplichting voor verenigingen het financieel
jaarverslag te verstrekken.
Door artikel 2 van het Algemeen Reglement aan te passen zoals voorgesteld in de bij de (herziene)
agenda gevoegde bijlage 9.2.3. blijft de KNVB de mogelijkheid behouden het financieel jaarverslag
van verenigingen op te vragen, maar wordt tegemoetgekomen aan de wens van verenigingen om een
nodeloze administratieve last te schrappen. De vergadering stemt met de in deze bijlage voorgestelde
aanpassing in.
9.2.4. ROAOS: solidariteitsbijdrage
Per 1 juli 2020 wijzigen de FIFA-regels met betrekking tot de (internationale) solidariteitsbijdrage,
deze regels zijn opgenomen in de Regulations on the Status and Transfer of Players.
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De toepasselijkheid van de FIFA-regelgeving inzake de solidariteitsbijdrage wordt per 1 juli 2020
uitgebreid naar nationale overschrijvingen van spelers die een bepaald deel van hun opleiding in
het buitenland hebben genoten. In een voorkomend geval geldt de FIFA-regelgeving voor de
buitenlandse club(s) en de KNVB-regelgeving voor de Nederlandse club(s). De voorgestelde
wijzigingen in de bij de agenda gevoegde bijlage 9.2.4. zijn hiervan een gevolg.
Voor een dergelijke overschrijving is de datum van registratie van de speler bij de nieuwe club
doorslaggevend of sprake zal zijn van toepasselijkheid van de nieuwe FIFA-regelgeving. Indien
de speler voor 1 juli 2020 bij de nieuwe Nederlandse club wordt geregistreerd, dan is de nieuwe
FIFA-regelgeving niet van toepassing (ook niet ten aanzien van eventuele voorwaardelijke
betalingen op of na 1 juli 2020). Ten aanzien van spelers die op of na 1 juli 2020 bij de nieuwe
club worden geregistreerd is de nieuwe FIFA-regelgeving wel van toepassing.
De huidige systematiek in de KNVB-regelgeving met betrekking tot de berekening van de
solidariteitsbijdrage wijkt af van de systematiek in de FIFA-regelgeving. Op grond van de huidige
KNVB-regelgeving is solidariteitsbijdrage verschuldigd over het verenigingsjaar waarin een speler
9 tot en met 22 jaar is geworden. Op basis van de FIFA-regelgeving is solidariteitsbijdrage
verschuldigd over het verenigingsjaar waarin een speler 12 tot en met 23 jaar is geworden. Deze
afwijkende systematiek kan ertoe leiden dat er in een voorkomend geval meer dan 5%
solidariteitsbijdrage moet worden afgedragen. Voorgesteld wordt om de systematiek in de KNVBregelgeving volledig in overeenstemming te brengen met de systematiek in de FIFA-regelgeving.
Ook deze aanpassing is in de bij de agenda gevoegde bijlage 9.2.4. verwerkt.
Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat bij een overschrijving van een speler tussen Nederlandse
clubs in de toekomst dus sprake kan zijn van toepassing van zowel de KNVB-regelgeving inzake
(nationale) solidariteitsbijdrage als de FIFA-regelgeving inzake (internationale) solidariteitsbijdrage.
De vergadering stemt in met de aanpassing van artikel 4 en 14 van het ROAOS zoals
voorgesteld in de bij de (herziene) agenda gevoegde bijlage 9.2.4. en deze aangepaste
reglementen, gelet op de ingangsdatum van de wijziging van de FIFA-regelgeving, vanaf 1 juli
2020 van kracht te laten zijn.
9.2.5. ROAOS: overschrijvingsprocedure
De vergadering stemt in met de aanpassing van artikel 5 van het ROAOS zoals voorgesteld in de
bij de (herziene) agenda gevoegde bijlage 9.2.5. Dit sluit aan bij de huidige praktijk met
betrekking tot een (verzoek tot) overschrijving. Volledigheidshalve, in het “Reglement
Overschrijvingsbepalingen Betaald Voetbal” en het “Reglement Overschrijvingsbepalingen
Amateurvoetbal” zijn aanvullende regels met betrekking tot beide secties opgenomen.

10. RONDVRAAG
Voetbalhooligans
Ondanks een verbod vond afgelopen zondag een coronademonstratie plaats op het Malieveld in
Den Haag. Deze demonstratie bereidde zich uit over de stad en ontaardde in ongeregeldheden.
Het doet Wicher Schreuder pijn in de media te moeten vernemen dat dit het gevolg is van een
gecoördineerde actie van voetbalhooligans uit heel Nederland. Hij verzoekt de KNVB, clubs en
supportersverenigingen zich in het openbaar te distantiëren van dit soort prakijken. Het heeft
helemaal niets met het voetbal te maken.
De pijn van Wicher Schreuder heeft de bondsvoorzitter ook gevoeld. Het is nooit fijn berichten te
horen over voetbalhooligans. De vraag is of dit wel echte voetbalsupporters zijn. Het verzoek van
Wicher Schreuders zal in overweging worden genomen. Soms is het juist goed om even niets te
zeggen, maar dit betekent niet dat het ongemerkt voorbij gaat.
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Jan Willem van Dop (Go Ahead Eagles) wijst erop dat de media te pas en te onpas vechtgroepen
aanduidt als voetbalhooligans. Hij pleit ervoor op een gepast moment dit met prominent mediapartijen te bespreken. De bondvoorzitter zegt toe dat ook deze suggestie wordt meegenomen.
Afzien vergoeding bondsvoorzitter
Tijdens de bondsvergadering is in het kader van de coronaproblematiek melding gemaakt van
diverse steunmaatregelen. Jan Bosch (afgevaardigde amateurvoetbal) wijst erop dat één nog niet
is genoemd. Uit het verslag van de RvT AV d.d. 15 april 2020 vernam hij dat de bondsvoorzitter
heeft aangegeven af te zien van zijn vergoeding voor de komende zes maanden en dit bedrag
ten guste wil laten komen van de amateurverenigingen. Als lid van de ledenraad amateurvoetbal
spreekt hij zijn waardering hiervoor uit.
Bondsvergadering najaar 2020
De bondsvoorzitter meldt dat de AVBV in het najaar 2020 is gepland op 1 december 2020. De
vergadering vangt aan om 19.00 uur en vindt plaats op het Oranjeplein in het Trainingscentrum van
de KNVB Campus te Zeist.
N.B. op 26 juni 2020 is de speeldagenkalender gepubliceerd. Op basis hiervan is de datum van de
najaarsvergadering verschoven naar maandag 14 december 2020, zelfde tijd, zelfde locatie.

11. SLUITING
Verder niets meer aan de orde zijnde, dankt de bondsvoorzitter de aanwezigen voor hun bijdrage
en sluit de vergadering.

Zeist, 10 juli 2020
NW / bondsvergadering d.d. 23 juni 2020
Vastgesteld op de bondsvergadering …………………………………
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23 juni 2020
Trainingscentrum, KNVB Campus te Zeist

Uitgesproken door Just Spee, bondsvoorzitter
Welkom, allereerst beste afgevaardigden, maar ook vertegenwoordigers van de RvC BV van de RvT AV,
van de reglementscommissie, van de ECV, KNVB directie en medewerkers en speciaal Houssin Bezzai die
straks bij punt 5 het woord zal voeren, maar bovenal welkom Michael van Praag ons erelid.
Fijn om u allen hier te zien. Zoiets spreek je wel eens uit omdat het gewoon aardig is om zoiets te zeggen.
Maar als het nou ooit recht uit mijn hart kwam, dan is dat nu wel. Oprecht blij jullie allemaal hier in levenden
lijve te zien. Geen video-call, nee, gewoon elkaar live zien. Dat is al heel wat. Ik ben de mensen van de
KNVB Campus dankbaar dat ze het voor elkaar hebben gekregen deze vergadering corona-proof te
maken. Ik begrijp echt de tijdwinst en de duurzaamheid van het video-vergaderen, maar soms moet je in
elkaars nabijheid zijn om te discussiëren en te beslissen.
We beleven een aparte tijd in ons leven en dus in ons voetbal. Want voetbal maakt, zoals we hier zitten,
onmiskenbaar deel uit van ons leven. Het voetbal klinkt ons aan elkaar; clubs en KNVB, amateurs en profs,
mannen en vrouwen. Dat hebben de afgelopen weken wel bewezen. We hadden het druk met elkaar. En
anderen met ons.
We zijn groot en dat zullen we blijven, en vaak levert dat de aandacht op die we ons wensen voor onze
sport. Maar om de zoveel tijd schiet die aandacht een vervelende kant op. Ja, we zijn groot, en dan word je
vaak van arrogantie beticht, op het autistische af zelfs. Je kunt het in zo’n fase bijna niet en nergens goed
doen als KNVB. Zeker niet als je door zoiets onwerkelijks getroffen wordt als een pandemie van
Olympische afmetingen. Daar hadden we geen reglement voor klaar liggen. Binnenkort wel, maar daar
hadden we begin maart niks aan. En al ligt er binnenkort een dergelijk protocol, dan nog zal de volgende
crisis er weer anders uitzien dan de huidige.
De corona-crisis heeft onze sport vol in zijn bestaan getroffen. In de eerste plaats doordat het virus ook
onder onze leden slachtoffers eiste. Maar ook doordat we tijdelijk de boel moesten sluiten, letterlijk. Het
opwekkende aan deze tijd en dit moment is, dat we langzaam weer opstaan, maar wat komen we van ver.
De amateurtak voelt de pijn van het virus aan alle kanten door derving aan inkomsten als gevolg van
gesloten kantines, door afgebroken competities, door een verlies aan leden, door een wekenlange stilte op
onze velden. Ik vind een uitnodigend voetbalveld met een afgesloten hek er omheen deprimerend. Een
symbool voor een maatschappij op slot. Iedereen keek mee en zag het. Het voetbal als spiegel van de
samenleving. Waar we altijd trots op zijn, maar nu zaten we net als iedereen gevangen.
De amateursector heeft de problematiek voortvarend aangepakt, aan oplossingen gewerkt, competities
opnieuw ingericht, er is met man en macht gewerkt. De gesloten complexen konden we zelf niet openen.
Maar toen we voorzichtig weer mochten, waren we uitstekend voorbereid op dat moment. Ons
amateurvoetbal was op dat moment een toonbeeld van veerkracht en van eenheid. Weer opstaan deed
pijn, niet alleen aan de spieren, maar het geluk door lachende pupillen weer op het gras te zien,
domineerde. Petje af voor alle mensen die hieraan hard gewerkt hebben.

Bondsvergadering d.d. 23 juni 2020
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Het betaald voetbal was zeker voor buitenstaanders wat eenvoudiger te volgen omdat de media een niet te
temmen honger hebben naar nieuws uit deze sector. Waar de content van wedstrijden wegvalt, is de
aandacht voor bestuurlijke aspecten nog veel groter dan normaal. Inmiddels ligt er wél een dijk van een
plan bij de overheid, waarvoor diezelfde overheid ons al gecomplimenteerd heeft, zijn er pijnlijke en
noodzakelijke beslissingen genomen en hebben we voorzichtig enig zicht op hervatting van onze
competities, zowel in eigen land als in Europees verband alsook met onze vertegenwoordigende elftallen.
Terugkijkend zal ik u niet verrassen wanneer ik zeg dat niet alles vlekkeloos is gegaan. Er zal na de zomer
een grondige evaluatie komen van hoe bepaalde processen zijn verlopen, hoe beslissingen zijn genomen
en uitgevoerd en of communicatie adequaat geweest is. We zullen grondig en eerlijk zijn en kijken naar
goede en minder goede zaken. Maar bij de opening van deze vergadering wil ik wel met nadruk stellen, dat
onze mensen van de KNVB, hier in Zeist, in Eindhoven, Zwolle en reizend door het land, dat deze mensen
ieders respect verdienen. Ik ga als voorzitter met alles wat ik in me heb voor hen staan, ik ben zeer onder
de indruk van wat ‘Team KNVB’ voor elkaar gebracht heeft tijdens de corona-crisis. Hier werken mensen
met hart voor het voetbal, met hart voor clubs en vrijwilligers, met een grote dienstbaarheid aan betaald- en
amateurvoetbal. Het deed me pijn als de KNVB hier en daar werd neergezet als een moloch, aangestuurd
en bevolkt door incapabel volk. Veel verder bezijden de waarheid kun je niet gaan en dat laat onverlet dat
wij ook fouten hebben gemaakt.
Ik ben trots op de mensen die hier werken, op de mensen die zijn aangesloten bij ons, op ons voetbal als
belangrijk smaldeel van de hele samenleving. Het is een eer om jullie voorzitter te zijn. Schouder aan
schouder gaan we verder, staan we weer op, met elkaar.
Ik wens jullie een prettig vergadering.
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23 juni 2020
Trainingscentrum, KNVB Campus te Zeist

A.p.

Onderwerp

Besluit

1.

Besloten

Ingestemd wordt met het besloten houden van de bondsvergadering.
Dit is enige manier om in deze tijd van corona de vergadering fysiek te
kunnen laten plaatsvinden.

2.1.

Betalen in het amateurvoetbal
/ nationaal opleidingsvergoedingensysteem

Kennis wordt genomen van de mededeling dat voorstellen voor de
najaarsvergaderingen worden voorbereid.

2.2.

Herziening hoogte nationale
opleidingsvergoedingen

Kennis wordt genomen van de mededeling zoals verwoord in de agenda.

2.3.

Haalbaarheidsonderzoek
BeNeLiga – stand van zaken

Kennis wordt genomen van de ppt.-presentatie van Gijs de Jong, secretarisgeneraal. Het eindrapport van Deloitte wordt eind augustus 2020 verwacht.

2.4.

Zittingstermijn ledenraad av

Kennis wordt genomen van de mededeling zoals verwoord in de agenda.

2.5.

Internationale evenementen
(FIFA/UEFA) – update

Kennis wordt genomen van de ter vergadering gegeven update.

3.

Verslag AVBV d.d. 03.12.19

Het verslag wordt zonder wijziging vastgesteld.

4.

Impact coronamaatregelen

Kennis wordt genomen van de mededelingen over de impact van de
coronamaatregelen op het amateurvoetbal, het betaald voetbal en de KNVB
alsook de stappen die richting de toekomst worden genomen.
Besluiten van de overheid over het ‘Deltaplan: de toekomst van het
Nederlandse voetbal’ worden voor eind juni 2020 verwacht.

5.

Voetbal is voor iedereen

Kennis wordt genomen van
•
de ppt.-presentatie van Houssin Bezzai (programmamanager
aanvalsplan racisme en discriminatie) over de voortgang in de uitvoering
van het op 08.02.20 gepresenteerde aanvalsplan. Een statusupdate zal
worden toegezonden aan de leden.
•
de mededeling van de bondsvoorzitter dat aan de oproep zoals
neergelegd in een motie op de LRAV d.d. 20.06.20, gehoor zal worden
gegeven (aandacht voor diversiteit).

6.

KNVB Strategisch Plan 2018 –
2022: Seizoensplan 2020/’21

Het Seizoenplan 2020/’21 wordt vastgesteld.
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7.1.

Begroting 2020/’21

Ingestemd wordt met de begroting 2020/’21 bestaande uit het overzicht
bondsgerelateerde activiteiten, de begroting amateurvoetbal (vastgesteld op
de LRAV d.d. 20.06.20) en de begroting betaald voetbal (vastgesteld op de
AVBV d.d. 18.06.20).

8.

Verslag bondsbestuur eerste
helft 2019/’20

Met inachtneming van het navolgende wordt kennisgenomen van het verslag:
• de procedure voor de opvolging van de voorzitter van de RvT AV zal ter
instemming worden voorgelegd aan de LRAV; en
• de evaluatie van het benoemingsproces van de bondsvoorzitter in 2019
wordt breder getrokken dan alleen het bondsbestuur en de voordrachtscommissie.

9.1.

Bekrachtiging en implementatie uitvoeringsbesluiten

Het navolgende uitvoeringsbesluit worden bekrachtigd:
9.1.1. Opleidingsvergoedingen vrouwenvoetbal.
De navolgende uitvoeringsbesluiten worden bekrachtigd en ingestemd wordt
met implementatie daarvan in de reglementen:
9.1.2. Opleidingsvergoeding BvO’s onderling;
9.1.3. Het sluiten van een arbeidsovereenkomst met een jeugdspeler van 15
jaar.

9.2.

Voorstellen tot aanpassing van
de reglementen betaald
voetbal

Ingestemd wordt met de navolgende reglementsvoorstellen
9.2.1. Afkortingen en begripsbepalingen en Reglement Amateurbepalingen :
definitie contractspelers (met inachtneming van aanpassing zoals
geagendeerd bij 9.1.3.).
9.2.2. Wijzigingen n.a.v. optimaliseren voetbalpiramide en herstructurering
jeugdcompetities inclusief wijziging van de definitie van een amateurvereniging in de Afkortingen en begripsbepalingen zoals ter vergadering
getoond.
9.2.3. AR – verplichtingen leden (voetbalverenigingen)
9.2.4. ROAOS: solidariteitsbijdrage
9.2.5. ROAOS: overschrijvingsperiode

10.

Rondvraag en sluiting

Voetbalhooligans: de opmerkingen van Wicher Schreuders en
Jan Willem van Dop zullen in overweging worden genomen.
De najaarsvergadering: vindt plaats op 14.12.20, aanvang 19.00 uur op de
KNVB Campus (Oranjeplein/Trainingscentrum).
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UITKOMSTEN EN AANBEVELINGEN ENQUÊTE
HANDELEN KNVB TIJDENS EERSTE CORONAGOLF
De KNVB opereert als bond binnen een breed krachtenveld van stakeholders; voetbal bestaat uit een
dynamisch netwerk van spelers/leden, clubs, verenigingen, sponsors, supporters, bestuurders, media,
politiek, en meer. De KNVB bekleedt daarin de rol van hoeder van het voetbal; zowel bij de amateurs
als het betaald voetbal. We verbinden, en halen kracht uit constructieve samenwerkingen met onze
omgeving. Voetbal is daarbij altijd de bindende factor, maar toch spelen uiteenlopende belangen vaak
mee. We zijn één sector met soms verschillende competitieve belangen. Hierin schuilt een grote
uitdaging, één die we nooit uit de weg gaan. We doen wat we doen met veel liefde en passie voor het
voetbal, want we houden oprecht van het spelletje, al sinds 1889.
In december 2019 vierden we ons 130-jarige bestaan. We keken uit naar 2020 met een spannend slot
in onze competities, de Leeuwinnen op de Olympische Spelen, en in eigen land een EK met Oranje.
Maar alles ging anders. De uitzonderlijke tijden die we allen nu doormaken hebben onze samenleving
op vele fronten hard geraakt. Het stelt ons allemaal op de proef, het heeft invloed op alle aspecten van
ons zijn als mens, en dat laat zijn sporen na in de maatschappij. Er is dagelijks een spanningsveld
tussen wat we kunnen en mogen doen, wat we niet meer kunnen doen, en wat we graag zouden
willen doen. Dit alles was nog geen jaar geleden een onvoorstelbaar en onvoorspelbaar scenario.
Ook bij de KNVB, een bond met wortels diep in alle lagen van onze samenleving, werden wij ineens
geconfronteerd met deze nieuwe werkelijkheid. Normaal ons werk doen was opeens niet meer
vanzelfsprekend. Onder de geheel nieuwe omstandigheden moest niet alleen alles gewoon doorgaan,
we moesten ook inspelen op iets wat niemand ooit eerder had meegemaakt. En dat tegelijkertijd op
twee fronten; als spil van de sector voetbal, en ook als organisatie zelf. De KNVB moest in haar rol
voortdurend anticiperen op een nieuwe werkelijkheid en dit zo goed mogelijk doorvertalen naar het
voetballandschap en de eigen organisatie. We moesten nieuwe verwachtingen waarmaken,
beslissingen nemen zonder het hele plaatje te kunnen overzien, en onze collectieve communicatie en
digitale samenwerking daarop aanpassen. En alle stakeholders keken volkomen terecht mee. Ging
dat allemaal goed? Nee, niet alles. Er gingen dingen mis, maar er ging ook een hoop goed. Van die
mix valt voor ons veel te leren.
Bijna een jaar geleden werd ik bondsvoorzitter. Inmiddels begrijp ik nog beter wat het DNA van mijn
KNVB-collega’s is: we houden intens van voetbal en vinden niets fijner dan iedere Nederlander in
staat te stellen net zo veel plezier te beleven aan onze sport als wijzelf. Vandaar dat “het beter doen,
dan we het al deden” zo hoog in het vaandel staat. En terecht; bij een sportbond past in deze geen
andere instelling, ook wij streven naar topsport. Voor mij is het daarom belangrijk om als KNVB de
hand in eigen boezem te steken, door met een gerichte steekproef de temperatuur te meten. Een
inzicht te krijgen in hoe wij tijdens de eerste coronagolf – grofweg van februari tot de zomer – in de
perceptie van de betrokkenen en belanghebbenden in die dubbelrol gefunctioneerd hebben; als
organisatie en als bond van de grootste sportsector van Nederland. Want alleen door kritisch naar
onszelf te kijken zijn we in staat om te leren, zowel van het goede als van het minder goede, om in de
toekomst nog weerbaarder te kunnen zijn, en om het voetbal en de voetballiefhebbers nog beter van
dienst te kunnen zijn.

STEEKPROEF
In oktober zette ik daarom een enquête uit. Een steekproef die overigens niet bedoeld is als
instrument om mensen op fouten te wijzen, maar echt om te leren en mogelijke verbeteringen aan te
brengen in de organisatie. Ik ben me ervan bewust dat het hier een momentopname betreft, een
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perceptie, en lang niet de hele waarheid, en dan gezien vanuit een redelijk kleine groep
directbetrokkenen en belanghebbenden. En hoewel de omstandigheden uiteraard zeer exceptioneel
zijn, legt het omgaan met een dergelijke crisis toch ook gewoon verbeterpotentieel in een organisatie
bloot. We moeten daarbij niet vergeten dat we onderdeel van dat eerdergenoemde voetbalnetwerk
met veel verschillende stakeholders zijn, dat we niet alle touwtjes zelf in handen hadden, noch ooit
zullen krijgen. En natuurlijk konden we net als heel Nederland niets anders doen dan de maatregelen
van de regering te volgen. En dat die ook voor voetbal beperkend waren was - zeker in die periode begrijpelijk, en een grote complexe uitdaging. Maar dat alles mag geen excuus zijn om niet scherp en
kritisch naar onszelf te kijken.
We hebben dus een moment ingebouwd van zelfreflectie. Een enquête van dit formaat is geen middel
om een objectief oordeel te vellen, maar dat is ook niet de opzet. Wij wilden ervaringen peilen om
daaruit lessen te trekken voor de toekomst. Het laat ons zien wat we volgens de ondervraagden goed
en minder goed hebben gedaan, en we kunnen ook meteen kijken of dat overeenkomt met ons eigen
beeld. Zo’n evaluatie is qua timing wellicht redelijk vroeg gedaan, we verkeren immers nog steeds in
deze crisis. Maar niemand weet wanneer deze echt stopt, en we willen dit toch juist nu doen om ons
als organisatie sterker te maken en in te spelen op het heden en op de toekomst. De uitkomsten en
aanbevelingen van de enquête vind je terug in dit schrijven.

OPZET
Centrale vraagstelling:
Hoe wordt het handelen van de KNVB tijdens de eerste coronagolf beoordeeld en wat kan de KNVB
hiervan leren om haar dienstverlening aan clubs, verenigingen, spelers en liefhebbers te verbeteren?
Methode:
Er is door de afdeling KNVB Expertise een online enquête gehouden onder directie, management,
een selectie van overige medewerkers, en onder de BVO’s, en belangenorganisaties van zowel het
amateur- als betaald voetbal (N=107). Daarnaast zijn er diepte-interviews geweest met leden van de
RvC betaald voetbal, de RvT amateurvoetbal, de Ledenraad, directie en management (N=15). Daar
zijn de aan de vraagstelling gerelateerde sentimenten uit de Servicemeting amateurvoetbal van de
maand september aan toegevoegd.

BELANGRIJKSTRE OPBRENGSTEN EN AANBEVELINGEN
Het beeld dat naar voren komt is dat de KNVB nauwelijks was voorbereid op een crisis van deze
omvang. Tegelijkertijd zijn de respondenten van mening dat dit ook niet verwacht kon worden;
Nederland is nog nooit geconfronteerd met een crisis van dit formaat. De gezonde financiële positie
van de KNVB bij aanvang van de eerste coronagolf wordt daarbij gezien als juist wel een vorm van
goede voorbereiding op een crisis.
Intern:
Uit de enquête blijkt dat men intern tevreden is over hoe snel, professioneel, flexibel en met toewijding
de KNVB-ers de crisis te lijf zijn gegaan. Wel wordt er aangegeven dat er behoefte was aan het sneller
neerzetten van een heldere (crisis)structuur binnen de organisatie, waarbij sneller de sleutelposities
geïdentificeerd en vrijgespeeld hadden kunnen worden. Dit kwam in het begin te langzaam op gang.
De interne samenwerking, de IT-faciliteiten en de interne communicatie worden als zeer positief
ervaren. Men is daarbij het meest te spreken over de HR-updates, bijpraatsessies vanuit de directie,
en de videocalls binnen de afdelingen zelf. Het heeft de organisatie geholpen om zo goed en
adequaat mogelijk in te kunnen spelen op deze crisis.
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Beleid:
Uit zowel de enquêtes als de diepte-interviews komt naar voren dat het consequent volgen van de
regering en de RIVM-richtlijnen een logische en verstandige keuze is geweest qua beleid. Dit gaf
structuur en leidde tot duidelijkheid. Het vertalen van de richtlijnen van het RIVM naar besluitvorming
ging ook goed. Het vormgeven naar plannen en de lobby in de vorm van het stappenplan
(amateurvoetbal) en de 7 plateaus (betaald voetbal) zorgde voor een solide basis en perspectief. Het
delen van informatie over de lobby bij de Rijksoverheid (als onvoldoende ervaren) en de uitleg van het
beleid (als te reactief gezien) worden daarbij echter minder goed gewaardeerd. De communicatie is
daarbij wel als snel en adequaat gevoeld, maar had creatiever, frequenter, en menselijker gekund.
Ook had er duidelijker gecommuniceerd kunnen worden over de verschillende belangen tussen het
amateurvoetbal en het betaald voetbal. Over het voetbal in brede zin had er aan de hand van
relevante cijfers nog meer nadruk gelegd kunnen worden op het maatschappelijke belang van voetbal,
zoals sociaal, economisch, en op het gebied van gezondheid. Daarnaast werd opgemerkt dat het
belangrijk is om de sector ook meer als sector neer te gaan zetten, in plaats van als losse clubs; een
gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle actoren binnen de sector.
In de interviews werd geuit dat de KNVB in het begin van de crisis te intern gericht was, wat volgens
de respondenten ten koste ging van betrokkenheid en draagvlak. En ook dat we meer rekening
hadden kunnen houden met de (veranderende) behoeften van leden, clubs, en verenigingen, waarbij
ook de jeugd niet vergeten moet worden. Aan de andere kant geven de verschillende doelgroepen
binnen de servicemeting amateurvoetbal aan dat men over het algemeen behoorlijk tevreden is over
de dienstverlening van de KNVB tijdens de coronacrisis; er werden snel nieuwe initiatieven ontwikkeld,
zoals webinars, een crisiswebsite, en coronaproof-trainen. Ook wordt de snelle besluitvorming bij het
amateurvoetbal positief gewaardeerd omdat het ondanks het pijnlijke nieuws wel veel duidelijkheid
gaf. Bij het betaald voetbal duurde dat proces (mede vanwege de financiële impact op deze sector)
veel langer.
Aanbevelingen:
• Behoud de goede elementen uit de eerste coronagolf
• Zorg voor voldoende zichtbaarheid en communicatie extern
• Zorg voor een heldere (crisis)structuur binnen de organisatie
• Zorg voor voldoende aandacht voor de veranderende belangen van clubs en verenigingen

CONCLUSIE
Alle resultaten in beschouwing genomen wordt het handelen van de KNVB tijdens de eerste
coronagolf redelijk positief beoordeeld door verenigingen, BVO’s, belangenorganisaties, en KNVBtoezichthouders en -personeel. Ik zelf vond het mooi te ervaren dat er een groot zelflerend vermogen
binnen de organisatie ontstond toen we in deze nieuwe modus onze weg begonnen te vinden. De
eerste golf heeft ons net als iedereen overvallen. Er lagen weliswaar draaiboeken voor crises klaar en
er is een systeem van risicobeheersing, maar een crisis van deze omvang ging ieder scenario te
buiten. Daarbij kwam dat we het management van de crisis ineens op afstand moesten doen.
Onderling en met de andere directe stakeholders afstemmen over welke kant we op wilden was
digitaal verre van ideaal en een serieuze uitdaging voor goede informatievoorziening, helemaal daar
waar de belangen binnen het netwerk scherp uit elkaar gingen lopen. Maar we zien nu dat al tijdens
het begin van de tweede coronagolf er meteen op verschillende terreinen winst geboekt is. Te denken
valt daarbij aan het sneller en effectiever inrichten van het kernteam, het aanpassen van de statuten
met betrekking tot het verloop van de competities, pro actievere communicatie naar clubs en
verenigingen, met daarbij ook procesinformatie over de lobby, en meer ‘smoel’ in de media.
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Ik hoop dat onze transparantie binnen het netwerk stimulerend werkt. We vragen immers om feedback
en delen de resultaten. Laat dat twee kanten opgaan. De wederzijdse bevindingen kunnen nuttig zijn
om ons allen nieuwe inzichten te geven of bestaande inzichten te bevestigen, en deze te gebruiken
om te kijken waar er verbeterpunten zijn, waar deze liggen, en waar er al slagen gemaakt zijn.
Ik ben dankbaar voor de met ons gedeelde inzichten over hoe wij als KNVB tijdens de eerste
coronagolf gefunctioneerd hebben. Het is wellicht een kleine steekproef geweest, maar het heeft ons
waardevolle meningen opgeleverd. Het zal ons helpen op weg naar 2021, en we gaan dan ook van
harte met de verkregen inzichten verder aan de slag.

Zeist, december 2020
Just Spee
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Betalen amateurspelers

Zeist
14 december 2020

Amateurspeler
Aanpassen Reglement Amateurbepalingen
Artikel 3 – Vergoedingen aan actieve amateurs
1.

a.

Aan een actieve amateur mogen door de club, waarbij hij aan wedstrijden
en/of trainingen deelneemt, geen andere vergoedingen worden uitgekeerd
dan die krachtens dit artikel zijn toegestaan.

b.

In verband met diens deelneming aan wedstrijden en/of trainingen mag aan een
actieve amateur slechts:
i)

2

mogen door de onder a. bedoelde club de door hem werkelijk
gemaakte kosten worden vergoed ter zake van:
1.
reiskosten;
2.

verblijfkosten;

3.

het afkopen van wachten of diensten;

4.

vergoeding van werkverzuim;

5.

noodzakelijke extra kosten in verband met studie, of

Amateurspeler
Aanpassen Reglement Amateurbepalingen (2)
Artikel 3 – Vergoedingen aan actieve amateurs
1.

3

b.

In verband met diens deelneming aan wedstrijden en/of trainingen mag aan een
actieve amateur slechts:
i)

…….; of

ii)

de vrijwilligersvergoeding overeenkomstig de (fiscale)
vrijwilligersregeling worden betaald.

Amateurspeler
Aanpassen Reglement Amateurbepalingen (3)
2.

Indien een actieve amateur ter zake van een aan een club verleende dienst van die
club een andere vergoeding ontvangt dan de in lid 1 onder b genoemde vergoeding,
kan hij voor die club niet aan bindende wedstrijden deelnemen. Het voorgaande is
niet van toepassing op diensten die niet aan het voetbal verwant zijn en uit hoofde
van normale beroepsuitoefening aan de club zijn verleend.

32.

Een club mag de volgende collectieve kosten van de bij de club aangesloten actieve
amateurs voor zijn rekening nemen:
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a.

reis- en verblijfkosten in verband met wedstrijden;

b.

zakgeld tijdens een meerdaags verblijf in binnen- of buitenland voor het spelen
van wedstrijden, volgens jaarlijks door het bestuur amateurvoetbal vast
te stellen normen;

c.

de aanschaffingskosten van - aan spelers in bruikleen te geven en aan de club in
eigendom toebehorende voetbalschoenen, kleding en trainingsuitrusting.

Amateurspeler
Aanpassen Reglement Amateurbepalingen (4)
43.

Het is een actieve amateur verboden enige andere vergoeding van zijn club te
ontvangen dan de in lid 1 onder b genoemde vergoedingen.

54.

Het bepaalde in lid 1 onder b is van overeenkomstige toepassing voor de actieve amateur
die uitkomt in een vertegenwoordigend elftal of team.

65.

Aan door de KNVB aangestelde scheidsrechters en assistent-scheidsrechters die als
actieve amateur aan wedstrijden deelnemen, worden per wedstrijd reiskosten en overige
onkosten vergoed volgens jaarlijks door het bestuur amateurvoetbal vast te stellen
normen.
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Contractspeler
Contractspeler
Personen van 15 jaar en ouder, die met een club of een aan de amateurvereniging gelieerde
stichting die is erkend en geregistreerd door het bestuur amateurvoetbal, een spelerscontract als
bedoeld in artikel 34 van het Reglement Amateurvoetbal of artikel 53 van het Reglement Betaald
Voetbal hebben gesloten, krachtens welke zij een geldelijke vergoeding ontvangen voor hun
deelneming aan wedstrijden en/of trainingen.
De arbeidsomvang moet in een geregistreerde arbeidsovereenkomst in het amateurvoetbal
zijn opgenomen.
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Contractspeler
Voorlichting/communicatie
Goede voorlichting en communicatie erg belangrijk. KNVB zal dit verzorgen
Hierbij o.a. aandacht besteden aan
•

Wettelijke regels daadwerkelijke arbeidsomvang

•

Minimumloon

•

Transitievergoeding

•

Ketenbepaling

•

Vrijwilligersvergoeding, in samenspraak met de belastingdienst
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KNVB Bondsgerelateerde activiteiten
Balans
Activa

30 juni 2020 30 juni 2019

Immateriële vaste activa

1

84

135

Materiële vaste activa

2

5.744

6.112

Financiële vaste activa

3

1.109

978

Voorraden

4

173

165

Vorderingen

5

1.430

1.506

Liquide middelen

6

3

971

8.543

9.867

Totaal activa

Passiva

30 juni 2020

30 juni 2019

Eigen vermogen

7

1.581

1.581

Voorzieningen

8

1.019

797

Langlopende schulden

9

3.600

3.800

Kortlopende schulden

10

2.343

3.689

8.543

9.867

Totaal passiva

Exploitatierekening
Uit hoofde van bondsgerelateerde activiteiten is sprake van een beperkt aantal opbrengsten en kosten,
die in onderstaande exploitatierekening worden gespecificeerd. De bijdragen vanuit amateurvoetbal
(AV) en betaald voetbal (BV) maken hiervan onderdeel uit.
Jaarrekening
2019/'20

Begroting
2019/'20

Jaarrekening
2018/'19

1.900
1.388
0
50
6
137

1.900
885
0
50
0
80

1.900
1.100
0
67
37
-48

Som der bedrijfsopbrengsten

3.481

2.915

3.056

Bedrijfslasten
Lonen, salarissen en sociale lasten
Huisvestingskosten
Bestuurs- en commissiekosten
Communicatiekosten
Kosten ondersteuning en advisering
Onderlinge bijdragen KNVB-entiteiten
Overige bedrijfslasten

239
478
439
0
0
2.309
0

242
483
534
2
0
1.810
0

190
481
189
2
0
2.272
1

3.465

3.071

3.135

16

-156

-79

1

-2

-1

17

-158

-80

-17

158

0
80

0

0

0

Bedrijfsopbrengsten
UEFA bijdragen
FIFA bijdragen
Resultaat stichting Events KNVB
Bijdragen door KNVB-entiteiten
Overige baten
Onderlinge bijdragen resultaat

11
12

13

14

Som der bedrijfslasten

Bedrijfsresultaat
Financiële Opbrengsten en Kosten
Resultaat voor belastingen
Belastingen
Resultaat deelnemingen
Resultaat na belastingen

15

Verdeelsleutels facilitair bedrijf
De overheadkosten van het facilitair bedrijf en de doorberekeningen op basis van de interne
verdeelsleutels worden na de toelichting op de exploitatierekening van de bondsgerelateerde activiteiten
gespecificeerd.
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Wij volstaan met verwijzing naar de grondslagen zoals deze eerder in deze rapportage zijn vermeld.
De grondslagen zijn voor alle onderdelen van de KNVB gelijk.

Toelichting op de balans
1. Immateriële vaste activa

30 juni 2019
Verkrijgingsprijs
Cumulatieve waardevermindering en afschrijvingen
Boekwaarde
Mutaties 2019/’20
Investeringen
Desinvesteringen
Afschrijvingen
Afschrijvingen desinvesteringen
Netto mutaties
30 juni 2020
Verkrijgingsprijs
Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen
Boekwaarde

Software

Totaal

1.204
-1.069
135

1.204
-1.069
135

0

-51

0
0
-51
0
-51

1.204
-1.120
84

1.204
-1.120
84

-51

De geactiveerde immateriële vaste activa omvatten de investeringen in de automatiseringsomgeving
(o.a. HR-systeem, Intranet, de digitale crediteurenadministratie en AFAS Financieel). Afschrijving vindt
lineair plaats gedurende een termijn van 5 jaar conform de geldende waarderingsgrondslagen, vanaf
het moment van ingebruikname.

2. Materiële vaste activa

30 juni 2019
Verkrijgingsprijs
Cumulatieve waardeverminderingen en
afschrijvingen
Boekwaarde
Mutaties 2019/’20
Investeringen
Desinvesteringen
Afschrijvingen
Afschrijvingen desinvesteringen
Netto mutaties
30 juni 2020
Verkrijgingsprijs
Cumulatieve waardeverminderingen en
afschrijvingen
Boekwaarde

Bedrijfsgebouwen
en -terreinen

Andere vaste
bedrijfsmiddelen

Totaal

9.557

1.797

11.354

-4.149
5.408

-1.093
704

-5.242
6.112

8

260

-336

-300

-328

-40

268
0
-636
0
-368

9.565

2.057

11.622

-4.485

-1.393

-5.878

5.080

664

5.744

In de bedrijfsgebouwen en –terreinen is het bondsbureau te Zeist verantwoord. De investeringen
gedurende het boekjaar hebben betrekking op de verbouwing van het bondsbureau.
In de andere vaste bedrijfsmiddelen zijn met name kantoorautomatisering en kantoorinventaris
verantwoord. De investering in het boekjaar 2019/’20 betreft voornamelijk aanschaf van
kantoorautomatisering.

3. Financiële vaste activa
30 juni 2020

30 juni 2019

659
0
659
Langlopende vorderingen op verbonden partijen en groepsmaatschappijen
Lening KNVB aan KNVB Campus BV
450
Lening Onroerend Goed Stichting K.N.V.B.-Sportcentrum
Zeist (S.S.Z.)
0
450

528
0
528

Stand per 30 juni

978

Deelnemingen in groepsmaatschappijen
Deelneming Sportlink Services
Deelneming KNVB Campus B.V.

Deelneming Sportlink Services B.V.
Beginbalans
Resultaat boekjaar
Eindbalans

1.109

2019/'20
528
131
659

450
0
450

2018/'19
463
65
528

Sportlink Services B.V. is in december 2002 opgericht met als voornaamste doelstelling het ontwikkelen
en als dienst leveren van toepassingsprogrammatuur ten behoeve van sportorganisaties. De
nettovermogenswaarde per 30 juni 2020 van Sportlink Services B.V. bedraagt circa € 1.319.000 (30 juni
2019: circa € 1.057.000). Per 30 juni 2020 bezit de KNVB 50% van het gestorte aandelenkapitaal van
Sportlink Services B.V.
Deelneming KNVB Campus B.V.
Beginbalans
Resultaat boekjaar
Dotatie voorziening negatieve waarde deelnemingen
Eindbalans

2019/'20
0
-148
148
0

2018/'19
0
15
-15
0

KNVB Campus B.V. is op 5 juni 2015 opgericht met als voornaamste doelstelling het mogelijk maken
en bevorderen van voetbal en voetbalgerelateerde activiteiten met een nationale en internationale
uitstraling en het creëren van een centrum met nationale en internationale uitstraling, waarin de
ontwikkeling van voetbal, ontmoeting en de unieke Nederlandse voetbalbeleving centraal staan.
Het geplaatste aandelenkapitaal bedraagt € 1. De nettovermogenswaarde per 30 juni 2020 van KNVB
Campus B.V. bedraagt circa negatief € 400.000 (30 juni 2019: circa negatief € 251.000). Per 30 juni
2019 bezit de KNVB 100% van het gestorte aandelenkapitaal van KNVB Campus B.V.

Vorderingen op groepsmaatschappijen
Lening KNVB Campus B.V.
Beginbalans lening S.S.Z.
Vrijval
Af: Voorziening
Eindbalans S.S.Z.
Stand per 30 juni

30 juni 2020
450

30 juni 2019
450

0
0
0
0

2.813
-2.813
0
0

450

450

De KNVB heeft een renteloze geldlening aan de KNVB Campus B.V. verstrekt met een looptijd van 5
jaar tot uiterlijk 1 september 2022.
4. Voorraden

Drukwerken
Promotiematerialen
Jubileum- en relatiegeschenken
Stand per 30 juni

30 juni 2020
10
117
46
173

30 juni 2019
14
101
50
165

30 juni 2020
1
578

30 juni 2019
51
384

283
30
538
1.430

450
2
619
1.506

5. Vorderingen
Vorderingen
Debiteuren
Vorderingen op groepsmaatschappijen
Vorderingen op participanten
Belastingen en sociale premies
Overige vorderingen
Overlopende activa
Stand per 30 juni

Belastingen en sociale premies betreft voornamelijk de nog te ontvangen BTW - suppletie 2017/’18. De
rekening-courant saldi tussen de diverse entiteiten binnen de KNVB worden maandelijks vereffend.
Debiteuren
Debiteuren
Voorziening voor oninbaarheid
Stand per 30 juni

30 juni 2020
1
0
1

30 juni 2019
52
-1
51

Overlopende activa
Vooruitbetaalde bedragen en overlopende activa
Transitoire rente
Overige vorderingen
Totaal overlopende activa

30 juni 2020
508
30
30
568

30 juni 2019
591
28
2
621

De post vooruitbetaalde bedragen en overlopende activa betreft met name pensioenpremie voor de
maand juli en contracten met een looptijd na 30 juni.

6. Liquide middelen

Banktegoeden
Kas
Stand per 30 juni

30 juni 2020
0
3
3

30 juni 2019
968
3
971

30 juni 2020
0
1.581
1.581

30 juni 2019
0
1.581
1.581

2019/'20
0
0
0
0
2019/'20
1.581

2018/'19
325
125
-450
0
2018/'19
1256
325
1.581

De liquide middelen staan ter vrije beschikking.
7. Eigen vermogen
Eigen vermogen
Wettelijke reserve
Overige reserves
Stand per 30 juni
Eigen vermogen
Beginbalans wettelijke reserves
Naar overige reserves
Resultaat deelneming Sportlink Services B.V.

Beginbalans overige reserves
Van wettelijke reserve
Eindbalans

1.581

8. Voorzieningen

Stand per 1 juli 2019
Toevoegingen
Onttrekkingen

Voorziening
groot
Voorziening
onderhoud
pensioenbondsbureau verplichtingen
543
2
134
0
-59
-1
618
1

Voorziening
negatieve
waarde
deelnemingen
252
148
0
400

Totaal
797
282
-60
1.019

Voor toekomstige uitgaven ten behoeve van groot onderhoud is een voorziening gevormd. De
toevoeging aan de voorziening wordt bepaald op basis van het geschatte bedrag van het onderhoud en
de periode die telkens tussen de werkzaamheden van groot onderhoud verloopt.
Aangezien de waardering van de deelneming KNVB Campus B.V. volgens de nettovermogenswaarde
negatief is, is deze deelneming binnen de financiële vaste activa op nihil gewaardeerd. Doordat de
KNVB geheel of gedeeltelijk instaat voor de schulden van deze deelneming, wordt hiervoor een
voorziening negatieve waarde deelnemingen van circa € 400.000 getroffen.

9. Langlopende schulden

Beginbalans lening betaald en amateurvoetbal
Van kortlopende schulden
Aflossing boekjaar
Naar Kortlopende schulden
Eindbalans

2019/'20
3.800
200
-200
-200
3.600

2018/'19
4000
200
-200
-200
3.800

10. Kortlopende schulden

Crediteuren
Schulden aan kredietinstellingen
Schulden aan groepsmaatschappijen
Kortlopende lening t.b.v uitbreiding
bondsbureau/kantoorautomatisering
Belastingen en sociale premies
Pensioenen
Overige schulden
Overlopende passiva
Stand per 30 juni

30 juni 2020
61
48
651

30 juni 2019
785
0
628

200
1.002
22
357
2
2.343

200
1.470
111
487
8
3.689

Niet in balans opgenomen activa en verplichtingen
Er zijn leasecontracten afgesloten betreffende auto’s ten behoeve van het personeel met een per
balansdatum resterende looptijd van maximaal vijf jaar. Het totaal van deze verplichting bedraagt per
balansdatum circa € 27.000, waarvan circa € 27.000 binnen 12 maanden vervalt.
De waarde van de kledingvoorraad uit hoofde van het sponsorcontract met Nike bedraagt per 30 juni
2020 circa € 1.464.000 (30 juni 2019: circa € 1.315.000). Deze kledingvoorraad is op nihil gewaardeerd.
Ter zekerheid van een door de ING-Bank aan de Onroerend Goed Stichting KNVB Sportcentrum Zeist
(S.S.Z.) verstrekte lening is door de KNVB € 1.157.000 aan creditgelden verpand.
De KNVB heeft zich garant gesteld voor de rente en aflossingen met betrekking tot de geldlening van
S.S.Z. ad € 6,7 miljoen ten behoeve van de herontwikkeling van het KNVB Sportcentrum.

Toelichting op de exploitatierekening
11. UEFA Solidariteitsbijdrage
Het HatTrick programma (HatTrick IV) loopt tot en met het boekjaar 2019/’20. De jaarlijkse uitkering
bedraagt maximaal € 1.900.000.
12. FIFA Forward bijdrage
Vanaf kalenderjaar 2019 is het nieuwe FIFA Forward Programme van start gegaan. Het FIFA Forward
Programme loopt tot en met het kalenderjaar 2022. De FIFA-bijdrage voor het seizoen 2019/’20
bedraagt circa € 1.218.000.
13. Bestuurs- en commissiekosten
De bestuurs- en commissiekosten zijn als volgt gespecificeerd:
Jaarrekening
2019/'20
Bestuurs- en commissiekosten
36
Internationale bijeenkomsten
126
Receptie- en representatiekosten
245
Huldeblijken
19
Kosten bondsvergadering
13
Kosten diverse commissies
0

Begroting
2019/'20
70
130
295
22
15
2

Jaarrekening
2018/'19
105
27
16
18
22
1

439

534

189

Internationale bijeenkomsten
In het boekjaar 2019/’20 heeft er een UEFA congres inzake het EK 2020 plaatsgevonden. De
organisatiekosten bedragen circa € 100.000.
Receptie- en representatiekosten
In het boekjaar 2019/’20 heeft er een voetbalcongres/symposium plaatsgevonden tevens is er afscheid
genomen van de bondsvoorzitter. De kosten hiervan bedragen circa € 231.000.
14. Onderlinge bijdragen KNVB-entiteiten
De onderlinge bijdragen KNVB-entiteiten zijn als volgt gespecificeerd:
Jaarrekening
2019/'20
Bijdrage aan KNVB Academie inzake
internationale projecten
63
Uitkeringen met betrekking to UEFA
14.1
1.150
Uitkeringen FIFA Forward operational costs 14.2
606
Uitkeringen FIFA Forward projects
14.3
490
Totaal onderlinge bijdragen KNVB-entiteiten
2.309

Begroting
2019/'20

Jaarrekening
2018/'19

63
1.150
597
0
1.810

63
1.150
790
269
2.272

14.1

Uitkeringen met betrekking tot UEFA

Nationale selecties amateurvoetbal
Nationale selecties betaald voetbal
Bijdrage in kosten Futsal Cup en
Women’s Champions League
Uitkering inzake Coaching Convention
Uitkering inzake Grassroots Charter
Uitkering inzake Referee Convention
Uitkering inzake Women’s football
development
Uitkering inzake Corporate social
responsibility
Uitkering inzake Elite youth player
development
Uitkering inzake Integrity activities
Totaal
14.2

Jaarrekening
2019/'20
250
150
55
45
100
150
100

Begroting
2019/'20
250
150
55
45
100
150
100

Jaarrekening
2018/'19
250
150
55
45
100
150
100

100

100

100

50

50

50

100

100

100

50
1.150

50
1.150

50
1.150

Uitkeringen FIFA Forward operational

Uitkering inzake technical director
Uitkering inzake men’s championship or
league
Uitkering inzake women’s championship or
league
Uitkering inzake nationale team mannen
Uitkering inzake nationale team vrouwen
Uitkering inzake boys’ championship or
league
Uitkering inzake girls’ championship or
league
Uitkering inzake boys’ national team
Uitkering inzake girls’ national team
Uitkering inzake promotie en ontwikkeling
women’s football
Uitkering inzake promotie en ontwikkeling
grassroots football
Uitkering inzake spelers registratiesysteem
Uitkering inzake arbitrage
Totaal

Jaarrekening
2019/'20
0

Begroting
2019/'20
0

Jaarrekening
2018/'19
42

61

60

84

61
61
61

60
60
60

84
42
124

61

60

83

61
60
60

60
60
59

83
41
41

0

0

41

0
60
60
606

0
59
59
597

41
42
42
790

De FIFA-bijdragen voor operationele kosten bedraagt € 897.000. Deze bijdrage wordt op basis van de
door de FIFA gestelde voorwaarden voor circa € 212.000 toebedeeld aan de businessunit BV en voor
circa € 394.000 toebedeeld aan de businessunit AV. De resterende bijdrage van circa € 291.000 blijft
binnen de bondsgerelateerde activiteiten, ter (gedeeltelijke) dekking van de kosten verband houdend
met de functie van Secretaris-Generaal.

14.3

Uitkeringen FIFA Forward Projects

Uitkering inzake Kluppie
Uitkering inzake KNVB Assist (Rinus)
Uitkering inzake verbetering service BVO
Uitkering inzake Kicks
Uitkering inzake Accredited Course Safety
Officers
Uitkering inzake Attractive competitions
Uitkering inzake Video-Assistent-referee
Uitkering inzake Voetbal TV
Uitkering inzake Data Service Hub

Jaarrekening
2019/'20
0
119
80
0
0
51
0
107
133
490

Totaal

Begroting
2019/'20
0
0
0
0

Jaarrekening
2018/'19
7
0
0
52

0

27
53
130
0
0
269

0
0
0
0
0

De FIFA-bijdragen voor projecten bedraagt € 490.000. Deze bijdrage wordt op basis van de
verschillende aan het beleidsplan gerelateerde ingediende projecten voor circa € 190.000 toebedeeld
aan de businessunit BV en voor circa € 300.000 toebedeeld aan de businessunit AV.
15. Resultaat deelnemingen
De resultaat deelnemingen zijn als volgt gespecificeerd:

Resultaat deelneming Sportlink Services
B.V.
Resultaat deelneming KNVB Campus B.V.
Totaal resultaat deelnemingen

Jaarrekening
2019/'20

Begroting
2019/'20

Jaarrekening
2018/'19

131

122

65

-148
-17

36

15
80

158

Resultaat deelneming Sportlink Services B.V.
Op basis van de definitieve jaarrekening is het positieve resultaat deelneming Sportlink Services B.V.
van circa € 131.000 in de jaarrekening 2019/’20 verantwoord.
Resultaat deelneming KNVB Campus B.V.
Op basis van de definitieve jaarrekening is het negatieve resultaat deelneming KNVB Campus B.V.
van circa€ 148.000 in de jaarrekening 2019/’20 verantwoord.

BONDSBESTUUR
VERSLAG TWEEDE SEIZOENSHELFT 2019/’20
GOVERNANCE
De taken en bevoegdheden, de samenstelling en de benoeming van de leden van het bondsbestuur
zijn vastgelegd in de Statuten van de KNVB en het Reglement Bondsbestuur.
Samenstelling bondsbestuur
Tijdens de verslagperiode bestond het bondsbestuur uit:
• Just Spee, bondsvoorzitter;
• Eric Gudde, directeur betaald voetbal/voorzitter bestuur betaald voetbal; en
• Jan Dirk van der Zee, directeur-bestuurder amateurvoetbal.
VERGADERINGEN
Het bondsbestuur is in de tweede helft van het seizoen 2019/’20 drie keer in reguliere vergadering
bijeengeweest. Daarnaast heeft een voorbespreking van de bondsvergadering d.d. 23 juni 2020
plaatsgevonden. Bij deze vergaderingen zijn ook de secretaris-generaal, de manager communicatie
en de ambtelijk secretaris aanwezig. Vanwege het coronavirus COVID-19 heeft tijdens de verslagperiode veelvuldig ad hoc-overleg en afstemming plaatsgevonden. Hierover volgt in het verslag meer.
De agenda’s en verslagen van de reguliere vergaderingen van het bondsbestuur worden gedeeld met
de raad van toezicht amateurvoetbal, raad van commissarissen betaald voetbal, directie,
bestuurssecretaris amateurvoetbal en general counsel.
In de vergaderingen van het bondsbestuur wordt onder meer aandacht besteed aan:
- de (voortgang van de) realisatie van de doelstellingen van de KNVB;
- de strategie en de risico’s verbonden aan de ondernemingsactiviteiten;
- sectie-overstijgende onderwerpen;
- internationale strategie en activiteiten;
- de naleving van de wet- en regelgeving.
Met inachtneming hiervan en ingegeven door de actualiteit is in de verslagperiode met name aandacht
geweest voor de navolgende onderwerpen:
Het coronavirus COVID-19 en het voetbal in Nederland
Eind 2019 werd de wereld geconfronteerd met de uitbraak van een nieuw coronavirus: COVID-19.
De impact van dit virus op de volksgezondheid is groot. Om de uitbraak van dit virus in te dammen en
daarmee de druk op de zorg te beperken, heeft de Nederlandse overheid vanaf 12 maart 2020
verschillende maatregelen afgekondigd. Deze maatregelen raken de samenleving en economie en ook
het voetbal in Nederland hard. De snelheid waarmee de maatregelen werden verlengd, aangescherpt
en ook weer (licht) versoepeld, vroeg vanaf maart 2020 niet alleen volop aandacht van het
bondsbestuur tijdens de vergaderingen, maar vereiste ook tussentijds veel overleg en afstemming.
• Sportieve impact coronamaatregelen op het voetbal in Nederland
De maatregelen leidden medio maart 2020 tot een volledige lockdown van het voetbal in Nederland,
die op 31 maart werd verlengd tot 28 april en op 21 april tot 19 mei 2020. Op basis hiervan besloot het
bestuur amateurvoetbal de competities amateurvoetbal (veld en zaal) en de Eredivisie Vrouwen
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seizoen 2019/’20 niet meer te hervatten. Inmiddels gold ook een verbod op evenementen met een
vergunnings- en meldplicht tot 1 september 2020 of nu sprake was van met of zonder publiek. Het
bestuur betaald voetbal nam op 24 april 2020 eenzelfde besluit voor de competities betaald voetbal en
besloot de KNVB Bekerfinale seizoen 2019/’20 niet meer te spelen. Nog nooit is er in de geschiedenis
van het Nederlandse voetbal sprake geweest van een vroegtijdige beëindiging van alle voetbalcompetities. Beide sectiebesturen besloten over het seizoen 2019/’20 geen promotie en degradatie
toe te passen. Bij het amateurvoetbal werd aan de clubs de mogelijkheid geboden om een verzoek tot
promotie en degradatie in te dienen. Er volgenden vele verzoeken. Een deel van deze verzoeken zijn
gehonoreerd, op basis van een aantal criteria vastgesteld door het bestuur amateurvoetbal.
De directeur betaald voetbal heeft het bondsbestuur op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen in
de discussies die binnen het betaald voetbal ontstonden naar aanleiding van de besluiten van het
bestuur betaald voetbal.
• Financiële impact coronamaatrelen op de (betaald) voetbalclubs in Nederland
Het vroegtijdig beëindigen van de competities en het sluiten van de clubhuizen en stadions had grote
financiële impact op clubs. Om de clubs hierin tegemoet te komen heeft de KNVB op 6 april 2020 met
de spelers van het Nederlands elftal, de OranjeLeeuwinnen en Jong Oranje en hoofdsponsor ING een
financieel steunpakket van € 11 mio gepresenteerd. Daarnaast richtte het bondsbestuur zijn aandacht
op de lobbystrategie richting de overheid. De eerste insteek was de overheid te attenderen op het
cruciale belang van sport bij het opstarten van Nederland na de lockdown, maar al snel werd het
belang van een lobby voor financiële steun van de clubs duidelijk. In de lobby voor de breedtesport
trok de KNVB op met het NOC*NSF. Begin mei stelde de overheid € 110 mio beschikbaar voor
sportclubs, bedoeld voor gemeenten om verenigingen de huur van sportaccommodaties over maart,
april en mei kwijt te schelden. Het bondsbestuur heeft vervolgens aandacht gevraagd voor financiële
steun van verenigingen met eigen accommodaties. De overheid had eerder al het steunpakket voor
ondernemingen opengesteld voor verenigingen en clubs, waaronder de eenmalige uitkering (TOGSregeling) van € 4.000 en de NOW-regeling. Het bondsbestuur heeft aandacht gevraagd voor
sportclubs die hun verloning uitbesteden aan Sportservice Noord Holland. De overheid beschouwt
deze organisatie als een pay roll-onderneming. Hierdoor kunnen clubs die via deze organisatie
werken geen aanspraak maken op de overheidsregelingen. Het betaald voetbal heeft het Deltaplan
‘De toekomst van het Nederlands voetbal’ opgesteld en op 5 juni 2020 aan de minister van Medische
Zorg aangeboden. Het plan bevat een verzoek om financiële steun voor de betaald voetbalclubs.
Ook bevat het een routekaart naar een veilige opstart van het voetbal en een veilige en innovatieve
voetbalbeleving. In reactie op dit plan heeft het kabinet steun uitgesproken voor de voorgestelde
maatregelen om weer veilig te kunnen gaan voetballen en heeft het eind juni bekend gemaakt dat de
BVO’s een beroep kunnen doen op het derde steunpakket van de overheid dat in oktober 2020 wordt
gepresenteerd. Daarnaast zal een overheidsloket worden ingericht waar zij een financieringsaanvraag
kunnen indienen
• (Financiële) effecten van de coronamaatregelen op de KNVB-organisatie
Tijdens zijn vergaderingen heeft het bondsbestuur de financiële effecten van de maatregelen op de
KNVB-organisatie besproken. Deze zien vooral op het wegvallen van inkomsten door het niet spelen
van wedstrijden van vertegenwoordigende elftallen en het niet doorgaan van (KNVB)-evenementen,
minder inkomsten door lagere contributies verenigingen vanwege (verwachte) teruggang aantal leden
en het wegvallen van wedstrijdgelden vanwege stopzetten competitie en bijdragen ter ondersteuning
van de clubs. Om de effecten van de crisis te verminderen, is de KNVB direct overgeschakeld op de
veiligheidsmodus. Hierin is gebruik gemaakt van het steunpakket van de overheid (NOW-regeling),
zijn vacatures niet ingevuld, worden investeringen en projecten uitgesteld en kosten bespaard.
Ook is stilgestaan bij de impact van de coronamaatregelen op de medewerkers van de KNVB, de
veranderde perceptie van de KNVB in de media, de wijze waarop in de nieuwe situatie met elkaar via
digitale weg moet worden samengewerkt en het feit dat zaken die niet corona-gerelateerd zijn op dit
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moment minder aandacht krijgen. Voor de nabije toekomst heeft het bondsbestuur de principiële
keuze gemaakt prioriteit te geven aan het overeind houden van de infrastructuur en de voetbalontwikkeling en heeft het bondsbestuur het initiatief genomen om het handelen van de KNVB tijdens
de coronacrisis te evalueren voor het geval een dergelijke situatie zich weer voordoet. De uitkomst
van deze evaluatie zal op de bondsvergadering van 14 december 2020 worden gepresenteerd.
• Opstart voetbal na de lockdown en vooruitzichten voor het seizoen 2020/’21
Vanaf 29 april 2020 mochten de jeugd (georganiseerd) en de topsporters (op aangewezen topsportlocaties) weer sporten. Daarbij moest 13+ anderhalve meter afstand houden. Vanaf 11 mei 2020
mocht iedereen met inachtneming van deze maatregelen weer trainen. Op 24 juni 2020 maakte het
kabinet bekend dat vanaf 1 juli 2020 weer zonder fysieke beperking mag worden gesport en
(competitie-)wedstrijden worden gespeeld. Ook mogen per 1 juli 2020 de sportkantines en stadions
weer open en mag publiek worden toegelaten. Iedereen moet zich aan de basisregels houden (o.a.
anderhalve meter afstand). Het bondsbestuur is blij dat de bal voor iedereen weer gaat rollen en het
verengingsleven weer kan worden opgestart.
Vertegenwoordigend voetbal
De directeur amateurvoetbal heeft het bondsbestuur begin 2020 geïnformeerd over de voortgang in
de voorbereiding en het programma van de OranjeLeeuwinnen op de Olympische Spelen 2020. Door
de coronapandemie zijn de Olympische Spelen 2020 inmiddels verplaatst naar de zomer van 2021.
De directeur betaald voetbal heeft het bondsbestuur begin 2020 geïnformeerd over de voortgang in de
voorbereiding en het programma van het Nederlands elftal op EURO2020. Door de coronapandemie
heeft de UEFA dit toernooi verplaatst naar de zomer van 2021.
Verder zijn de volgende beslissingen van de UEFA aan de orde geweest:
• het verplaatsen van het EK Vrouwen en het WK Vrouwen O20 in 2021 naar de zomer van 2022;
• het opknippen van het EK O21 in 2021 in een groepsfase met zestien deelnemers in maart 2021
en een finaleronde met acht teams in juni 2021;
• het uitstellen van de in het voorjaar 2020 geplande EK-kwalificatiereeksen voor O19 mannen en
O17 vrouwen -die via een Europese eindronde een WK-ticket kunnen bemachtigen- naar een later
tijdstip;
• het schrappen van alle overige EK-kwalificatie- en -eindrondes voor de jeugdteams t/m 30 juni
2020 evenals alle vriendschappelijke interlands.
Aanvalsplan om racisme in het voetbal te bestrijden: Ons voetbal is van iedereen
Naar aanleiding van de racistische spreekkoren tijdens FC Den Bosch – Excelsior op 17 november
2019 heeft op 28 november 2019 overleg plaatsgevonden met minister-president Rutte, minister
Bruins (MZS) en minister Grapperhaus (J&V). Afgesproken werd dat het voetbal (KNVB betaald- en
amateurvoetbal, Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie) samen met het kabinet een aanvalsplan
opstelt om racisme in het voetbal tegen te gaan. Het bondsbestuur heeft op 4 februari 2020 een
concept van dit plan besproken en goedgekeurd. Het definitieve plan ‘Ons voetbal is van iedereen’ is
aan de achterban gezonden en op 8 februari 2020 bij AVV Zeeburgia gepresenteerd door de directie
van de KNVB met ministers Bruins (VWS) en Koolmees (SzW). Het bevat twintig maatregelen en
interventies die samen met alle partijen worden uitgerold. Met de overheid wordt hierin de komende
drie jaar ruim € 14 mio geïnvesteerd. Het bondsbestuur heeft in zijn vergaderingen de voortgang
besproken. Op zijn verzoek heeft programmamanager racisme en discriminatie, Houssin Bezzai, op
de bondsvergadering van 23 juni 2020 een toelichting op het plan gegeven.
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VoetbalTV en de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)
De directeur amateurvoetbal heeft het bondsbestuur geïnformeerd over de discussie tussen VoetbalTV
en de AP. Naar aanleiding van haar negatieve oordeel over VoetbalTV en het schenden van de privacyregels (AVBG), dient de AP een uitspraak te doen. Omdat deze uitblijft, kan VoetbalTV geen nieuwe
contracten afsluiten met clubs en sponsors en verkeert het financieel in zwaar weer. VoetbalTV heeft
begin juni 2020 de rechter gevraagd de AP te dwingen deze uitspraak te doen. Het bondsbestuur is
geïnformeerd over de strategie richting de politiek ter ondersteuning van het juridische proces en de
petitie die eind juni 2020 door amateurclubs die bij VoetbalTV zijn aangesloten, is gestart voor het behoud
van het videoplatform. Deze zal worden aangeboden aan de AP, de ministeries en de Kamerleden.
Opzeggen lidmaatschap DWSV en SVA Papendorp na herhaaldelijke geweldsincidenten
Na herhaaldelijke geweldsincidenten tijdens wedstrijden belandden DWSV en SVA Papendorp in de
‘Aanpak Risicoverenigingen’. Ondanks dit traject, meerdere gesprekken tussen deze clubs en de KNVB
en pogingen om hen te ondersteunen, waren er nog altijd wanordelijkheden. Nadat er eind oktober
2020 ongeregeldheden waren bij DWSV 1 – Rivierwijkers 1 en bij SVA Papendorp 2 – Zwaluwen
Utrecht ’11 2, besloot het bondsbestuur het lidmaatschap van beide voelbalverenigingen op te zeggen.
Gezamenlijk jeugdopleiding FC Twente ’65 B.V. en Heracles Almelo B.V.
Het bondsbestuur heeft ingestemd met de vernieuwde samenwerking op het gebied van een
gezamenlijke jeugdopleiding tussen FC Twente en Almelo B.V.
Governance
• Strategische agenda: structuur en successieplanning.
Onder leiding van de bondsvoorzitter wordt naar verdere optimalisatie van de structuur van de KNVB
gekeken. Hierin wordt de komende opvolging in een aantal cruciale functies binnen de KNVB meegenomen. Omdat de coronacrisis vanaf maart 2020 alle aandacht vraagt, is dit proces doorgeschoven
naar het najaar van 2020. De uitkomst van de evaluatie naar het handelen van de KNVB tijdens de
coronacrisis zal hierin worden meegenomen. De toezichthouders vinden dat deze evaluatie in alle rust
dient plaats te vinden. Degene die de KNVB nu door de crisis heen loodsen, dienen daarbij betrokken
te blijven. De RvC BV- èn de RvT AV-voorzitter zijn komend najaar aftredend. Zij hebben desgevraagd
aangegeven bereid te zijn zich voor een korte periode herbenoembaar te stellen.
‘
• Vergadering van toezichthouders
De RvT AV en RvC BV komen twee keer per jaar bijeen. Op de vergadering van 15 mei 2020 waren
naast de toezichthouders ook de bondsvoorzitter, de directeur betaald voetbal en de directeur
amateurvoetbal aanwezig. Tijdens deze vergadering is met name het volgende aan de orde geweest:
- Impact coronamaatregelen: naast bespreking van de impact van de maatregelen op het voetbal,
is stilgestaan bij de door de KNVB geïnitieerde activiteiten om het voetbal in deze tijd aantrekkelijk
te houden zowel binnen als buiten de verenigingen. De KNVB laat te weinig van deze kant van het
voetbal zien. Afgesproken werd dit meer voor het voetlicht te brengen. De directeur amateurvoetbal en directeur betaald voetbal werden gecomplimenteerd met alles wat de afgelopen tijd
goed is gegaan. De KNVB werd in die periode door alles en iedereen onder vuur genomen.
- financiële governance: verslag is gedaan van de gezamenlijk bijeenkomst van de auditcommissies amateurvoetbal en betaald voetbal d.d. 15 april 2020 en hebben de toezichthouders
gesproken met de accountant EY over zijn controleplan, de cybersecurity van de KNVB, het
eventueel naar voren halen van lasten uit 2020/’21 naar het boekjaar 2019/’20 en de
bestaanscontinuïteit van de KNVB.
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Internationale ontwikkelingen
De bondsvoorzitter en de secretaris-generaal doen tijdens de vergaderingen van het bondsbestuur
verslag van internationale bijeenkomsten en informeren het bondsbestuur over zaken die op internationaal gebied spelen. Tijdens de verslagperiode is o.a. het volgende aan de orde geweest:
• Haalbaarheidsonderzoek BeNeLiga – stand van zaken
Op 23 januari 2020 heeft Deloitte het tweede rapport gepresenteerd. Vragen en opmerkingen van het
bondsbestuur op dit rapport zijn door de secretaris-generaal tegelijk met andere vragen en
opmerkingen van andere KNVB-gremia meegenomen naar de stuurgroep. Op basis hiervan is in de
derde fase waarin een business case wordt opgesteld, een aantal workstreams op verschillende
disciplines ingericht. Gevraagd was ook de ere-, eerste divisie en tweede divisieclubs te informeren
over de uitkomst van het tweede rapport en de verdere voortgang. De in maart 2020 geplande sessies
konden door COVID-19 geen doorgang vinden. Omdat door COVID-19 geheel andere prioriteiten in
het voetbal speelden, is de stuurgroep gevraagd het onderzoekstempo bij te stellen. De tussenrapportage vindt nu plaats op 9 en 10 juli 2020. Presentatie van het businessplan wordt eind augustus
2020 verwacht. Tijdens een toelichting op de bondsvergadering van 23 juni 2020 heeft de secretarisgeneraal gemeld dat het uiteindelijk aan de AVBV en de bondsvergadering is om te beslissen of een
BeNeLiga wordt geïntroduceerd. Op 24 juni 2020 heeft het bondsbestuur stilgestaan bij een
opmerking vanuit de bondsafgevaardigden over de gelijkwaardigheid waaraan in België grote waarde
wordt gehecht. Het bondsbestuur stelde vast dat de relatie onderling binnen de KBVB
(Wallonië/Vlaanderen) aandacht vraagt evenals het cultuurverschil tussen Nederland en België.
• UEFA-congres d.d. 3 maart 2020 in Amsterdam
Op 12 maart 2020 is inhoudelijk verslag gedaan van het UEFA-congres en heeft de bondsvoorzitter
zijn complimenten geuit richting de organisatie van het congres. Het congres paste mooi ter viering
van 130 jaar KNVB, maar liet ook de belangrijke positie van de KNVB binnen de UEFA zien.
• UEFA Executive Committee – lobbystrategie kandidaatstelling Just Spee
Op het UEFA-congres van 2 maart 2021 treedt Michael van Praag af als lid van het UEFA Executive
Committee. Het voornemen bestaat om Just Spee voor benoeming tot lid van het UEFA-bestuur voor
te dragen. Een intern kernteam zet de lobby-strategie uit en neemt de uitvoering hiervan op zich.
De contacten van de bondsvoorzitter met zijn Europese collega’s tijdens het in Amsterdam gehouden
UEFA congres waren een goede aftrap in de lobby. De daarna doorgevoerde coronamaatregelen
maken persoonlijk bezoek aan zijn Europese collega’s vooralsnog niet mogelijk. In plaats daarvan is
aan alle bonden een gepersonaliseerde brief verzonden met het verzoek om een gesprek
(videocall/telefoon). Deze gesprekken worden nu ingepland.
• UEFA Women’s Champions League Final 2023 / FIFA Women’s World Championship 2027
Op 2 maart 2020 heeft de UEFA de organisatie van de UEFA Women’s Champions League Final
2023 toegewezen aan Nederland met speelstad Eindhoven. Het bondsbestuur is blij met deze
toewijzing. Het is een goede aanjager voor het (vrouwen-)voetbal in Nederland.
In dit kader kijkt het bondsbestuur ook naar de organisatie van het WK Vrouwen in 2027. Bezien wordt
of hierin samenwerking met (één van) de buurlanden een optie is.
• UEFA Nations League finale 2021
Het bondsbestuur heeft besloten voor de organisatie van de UEFA Nations League Finals een
declaration of interest in te dienen. Uiterlijk 16 september 2020 dient het bid bij de UEFA te worden
ingediend. De UEFA zal op 24 november 2020 de organisatie toewijzen. Een voorwaarde voor
toewijzing is plaatsing van het Nederlands elftal voor de finale.
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• Verplaatsen EURO2020 naar 2021 – organisatie vier wedstrijden in Amsterdam
In 2020 zouden in Amsterdam drie groepswedstrijden en een achtste finale van EURO2020 worden
gespeeld. Door COVID-19 is EURO2020 verplaatst naar 2021. Het bondsbestuur is verheugd dat
Amsterdam als speelstad voor deze wedstrijden in 2021 behouden kon blijven.
• WorldCoaches en Sport for Devolpment / Shiraka-programma
Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft positief gereageerd op een aanvraag voor ondersteuning
van het Shiraka-programma en daarnaast voor Sport for Development. Met het Shiraka-programma
steunt de Nederlandse overheid de democratische verandering in de Arabische regio. Het programma
Sport For Development (2016-2020) is geïmplementeerd door een alliantie van International Sports
Alliance, Right To Play en de KNVB (WorldCoaches). Deze organisaties geloven in en zijn
gecommitteerd aan het gebruik van sport als middel voor duurzame ontwikkeling. Iedere partner
brengt unieke kennis, expertise en een uniek netwerk in.
• Verkenning internationale strategie / Architects of Football
Het bondsbestuur is geïnformeerd over de gesprekken van de KNVB met de Eredivisie CV, Ajax,
PSV en Feyenoord over het internationaal op de kaart zetten van het Nederlands voetbal, zowel
maatschappelijk als commercieel. De eerste route eindigt met een grootschalig event op het Dubai
World EXPO2020 dat start op 30 oktober 2020. Na Dubai staat aanwezigheid van het Nederlands
voetbal op het SoccerEx in Miami (16/17 november 2020) op het programma.
Met betrekking tot de internationale commerciële strategie van de KNVB is besloten de focus te zetten
op Azië, is Nicole Bekker aangesteld als projectleider en is een Advisory Board, bestaande uit Art
Langeler, Jean Paul Decossaux en Gijs de Jong ingesteld.
• FIFA – COVID-19 Relief Plan
Op 25 juni 2020 heeft de FIFA een noodfonds gepresenteerd van maximaal 1,5 miljard dollar om de
voetbalwereld te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Elke bond krijgt 1,5 miljoen dollar, waarvan
500.000 dollar specifiek is bedoeld voor het vrouwenvoetbal. Daarnaast kunnen bonden bij de FIFA
renteloze leningen van minimaal 500.000 dollar en maximaal 5 miljoen dollar afsluiten.
Overige onderwerpen
• Boycot Veronica Inside versus boycot Qatar
Meerdere Oranjespelers besloten geen interviews meer af te geven aan Veronica Inside nadat
Johan Derksen een vergelijking maakte tussen rapper Akwasi en Zwarte Piet in de uitzending van
15 juni 2020. In de media popte de vraag op of zij dan ook niet het WK in Qatar moeten boycotten.
Onder de internationals bevinden zich spelers die ervaring hebben met racisme en discriminatie.
In het geval van Veronica Inside begrijpt het bondsbestuur de gevoelens van de internationals en
steunt hen. De KNVB gelooft in een wereld waarin plaats is voor iedereen en geen onderscheid wordt
gemaakt. In het geval van het WK in Qatar is het bondsbestuur net als Amnesty International geen
voorstander van een boycot. Door het WK daar te organiseren worden de problemen blootgelegd en
kan er wat aan worden gedaan. Het bondsbestuur bespreekt in het najaar van 2020 op welke wijze
Nederland op een maatschappelijk verantwoorde manier aan dit toernooi kan deelnemen
• Arbeidsorganisatie KNVB: functiehuis, loonbeleid en beoordelingsbeleid
Het bondsbestuur is door de directie geïnformeerd over het nieuwe door de afdeling HR ontwikkelde
functiehuis, loonbeleid en beoordelingsbeleid.

P. 6

BONDSBESTUUR
Verslag tweede seizoenshelft 2019/’20

Public Affairs
Tijdens de vergaderingen van het bondsbestuur is in aanwezigheid van David Pranger (hoofd
Corporate Affairs KNVB) onder meer gesproken over:
• De lobby richting de overheid met betrekking tot COVID-19 en de impact van de maatregelen op
het voetbal in Nederland, de opstart van het voetbal, het weer toelaten van publiek en de
financiële steun voor de voetbalsector;
• de Wet op de Online Kansspelen. Deze treedt in 2021 in werking. De KNVB is verzocht input aan
te leveren (welke wedstrijden zijn hiervoor wel/niet geschikt);
• de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart 2021. Afgesproken is voetbalstandpunten te
inventariseren en te streven deze in de verkiezingsprogramma’s opgenomen te krijgen;
• de notitie Fiscaal verdragsbeleid 2020 die de Staatssecretaris van Financiën op 29 mei 2020 aan
de Tweede Kamer heeft gestuurd. Hierin wordt aangegeven dat Nederland bij belastingverdragen
niet langer zal inzetten op het weglaten van een specifiek artikel voor sporters en artiesten. Dit is
een kleine aanpassen met grote financiële gevolgen voor sporters. De KNVB heeft met NOC*NSF
en NL Sport een reactie hierop naar de Tweede Kamer gezonden. Indien het opnemen van dit
specifieke artikel in belastingverdragen niet kan worden tegengehouden, dan is het wellicht
mogelijk enkele beperkingen daaraan toe te voegen. Hiervoor zijn zeven suggesties gedaan.
Verwacht wordt dat de behandeling in de Tweede Kamer in het najaar van 2020 wordt voortgezet;
NOC*NSF
De directeur amateurvoetbal is vanuit de KNVB betrokken bij het NOC*NSF. In de vergaderingen van
het bondsbestuur doet hij verslag van bijeenkomsten van het NOC*NSF en informeert hij het
bondsbestuur over relevante ontwikkelingen. Tijdens de verslagperiode is verslag gedaan van de
Algemene Ledenvergadering d.d. 22 juni 2020 en stilgestaan bij:
• de ontwikkelingen rond de veranderagenda van het NOC*NSF, die ter vaststelling aan de algemene
ledenvergadering van het NOC*NSF in het najaar van 2020 zal worden voorgelegd; en
• het overleg van het NOC*NSF met de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) over de AVG en de
problematiek waar de sport tegenaan loopt. Inmiddels heeft het NOC*NSF laten weten samen met
het AP voor de sportbonden en sportclubs heldere richtlijnen voor het gebruik van
persoonsgegevens op te zullen stellen die recht doen aan hun unieke positie in de maatschappij.
Deze richtlijnen worden in het najaar van 2020 verwacht.

FINANCIEEL BEHEER
In het voorjaar van 2020 is in eerste instantie ervoor gekozen een begroting op te stellen zonder
corona-effecten. Dit geeft beter inzicht in de beleidskeuzes die worden gemaakt. De begroting
bondsgerelateerde activiteiten 2020/’21 is binnen het bondsbestuur aan de orde geweest nadat de
begroting betaald voetbal 2020/’21 en de begroting amateurvoetbal 2020/’21 door de directie en
gezamenlijke bijeenkomst van de auditcommissies betaald voetbal en amateurvoetbal waren
besproken. De begroting bondsgerelateerde activiteiten 2020/’21 maakt onderdeel uit van de
begroting betaald voetbal 2020/’21 en de begroting amateurvoetbal 2020/’21. Uiteindelijk is er toch
voor gekozen over het seizoen 2020/’21 begrotingen te presenteren met een actueel inzicht in de
corona-effecten. Hierbij is benadrukt dat weliswaar iedere begroting een element van onzekerheid
over de toekomst bevat, maar doordat tijdens het opstellen van de begroting onzeker was of en zo ja,
welke coronamaatregelen worden verlengd, verzwaard of versoepeld en per wanneer, de waarde van
de voorgelegde begrotingen over het seizoen 2020/’21 kleiner is dan normaal. Afhankelijk van de
ontwikkelingen zal er continu moeten worden gemonitord en bijgestuurd.
Het is niet uitgesloten dat tijdens het seizoen 2020/’21 bijgestelde begrotingen zullen worden
voorgelegd indien ontwikkelingen daartoe aanleiding geven.
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SAMENSTELLING DIRECTIE
Gedurende de verslagperiode bestond de directie uit Eric Gudde (directeur betaald voetbal),
Jan Dirk van der Zee (directeur amateurvoetbal), Jean Paul Decossaux (commercieel directeur),
Ron Francis (financieel directeur), Nico-Jan Hoogma (directeur topvoetbal), Art Langeler (directeur
voetbalontwikkeling) en Meta Römers (operationeel directeur).
NEVENFUNCTIES EN/OF -WERKZAAMHEDEN
Ieder lid van het bondsbestuur heeft voldoende tijd ter beschikking voor een behoorlijke vervulling van
zijn functie en verstrekt aan het bondbestuur een opgave van nevenwerkzaamheden en/of -functies die
hij/zij voornemens is te gaan verrichten, indien en voor zover dit redelijkerwijs conflicterend zou kunnen
zijn met de behoorlijke functievervulling. Het niet toegestaan nevenwerkzaamheden en/of -functies te
verrichten waardoor een goede vervulling van de functie niet in redelijkheid zou zijn verzekerd.
ROOSTER VAN AFTREDEN
Benoemd

Herbenoeming

Herbenoeming

Herbenoeming

Definitief aftredend

Just Spee
Bondsvoorzitter

16.12.19

bondsvergadering
najaar 2022

bondsvergadering
najaar 2025

bondsvergadering
2028

bondsvergadering
najaar 2031

Eric Gudde
Directeur
betaald voetbal

07.11.17

door RvC BV
per datum bondsvergadering najaar
2020 voor één jaar

x

x

bondsvergadering
najaar 2021
(conform afspraak)

Jan Dirk van der Zee
Directeur
amateurvoetbal

07.11.17

door RvT AV
per datum bondsvergadering najaar
2020 voor drie jaar

door RvT AV
per datum bondsvergadering najaar
2023 voor drie jaar

x

bondsvergadering
najaar 2026 (bereiken
maximum termijn 12
jaar)

BEZOLDIGING / ONKOSTENDECLARATIES
De functie van bondsvoorzitter was tot en met 16 december 2019 onbezoldigd. In het proces rond de
benoeming van de nieuwe bondsvoorzitter is door de bondsvergadering besloten de functie van
bondsvoorzitter van indiensttreding van de nieuwe bondsvoorzitter voor bezoldiging in aanmerking te laten
komen. Op 16 december 2019 heeft de bondsvergadering ingestemd met de reglementaire implementatie
hiervan. Op basis hiervan kan de bondsvoorzitter als zodanig een dienstbetrekking bij de KNVB vervullen en
dienen zijn honorering en overige (arbeids)voorwaarden te worden vastgesteld door de vergadering van
toezichthouders en schriftelijk te worden vastgelegd. Overigens heeft de per 17 december 2019 aangetreden
bondsvoorzitter, Just Spee, in april 2020 laten weten in het kader van de coronaproblematiek af te zien van
zijn vergoeding voor de komende zes maanden en dit bedrag beschikbaar te stellen voor de steun aan
amateurverenigingen.
De leden van het bondsbestuur zijn vanuit hun functies binnen de sectie amateurvoetbal respectievelijk
sectie betaald voetbal van de KNVB tot lid van het bondsbestuur benoemd. Voor het lidmaatschap van het
bondsbestuur ontvangen zij geen extra honorering.
Onkosten van de bondsvoorzitter worden volgens vastgesteld beleid op declaratiebasis vergoed. Jaarlijks
worden de ingediende declaraties ingezien en beoordeeld. De uitkomst daarvan wordt gerapporteerd aan
het bondsbestuur en ter inzage voorgelegd aan de accountant. Beoordeling van de declaraties van de
overige leden van het bondsbestuur is een verantwoordelijkheid van de secties waaronder zij ressorteren.
Zeist, 13 november 2020
Just Spee, Eric Gudde en Jan Dirk van der Zee
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ONDERZOEKSCOMMISSIE INTEGRITEIT – SEIZOEN 2019’20
Governance
De samenstelling van de onderzoekscommissie integriteit, de benoeming van de leden en de taken en
bevoegdheden van de onderzoekscommissie zijn vastgelegd in de Statuten van de KNVB.
Taken en bevoegdheden
De belangrijkste taak van de onderzoekscommissie integriteit is het onderzoek verrichten met betrekking tot
feiten over integriteitsaangelegenheden in het voetbal, inzake intermediairs als bedoeld in het Reglement
Intermediairs, (mogelijke) schendingen van de artikelen 2, lid 1, sub x en/of lid 2, sub e. (betreffende
weddenschappen op en/of onrechtmatig beïnvloeden van (eigen) wedstrijden en competities) van het
Algemeen Reglement en financiële integriteit.
Formalisering onderzoekscommissie integriteit (voorheen: integriteitseenheid)
Op basis van het rapport ‘Aanbevelingen commissie scheiding der machten’ van 31 mei 2018, dat is
gepresenteerd in de algemene vergadering betaald voetbal van 6 juni 2018, is een aantal aanbeveling nader
uitgewerkt, waaronder de positionering van de onderzoekscommissie integriteit (voorheen
integriteitseenheid). In haar rapport heeft de commissie scheiding der machten – geparafraseerd –
opgemerkt er voorstander van te zijn de integriteitseenheid een meer zelfstandige positie in de reglementen
van de KNVB te geven voor het doen van onderzoek.
De buitengewone bondsvergadering heeft op 27 mei 2019 ingestemd met de formalisering van de
onderzoekscommissie integriteit (als orgaan) in de regelgeving van de KNVB. De onderzoekscommissie
integriteit rapporteert volgens de regelgeving jaarlijks aan de bondvergadering over haar werkzaamheden.
Samenstelling
Gedurende de verslagperiode bestond de onderzoekscommissie integriteit uit:
• Drs. T. Veenstra, voorzitter
• Mr. G. Beelen
• Mr. drs. R.L.H. van Tooren MPA
• Drs. J.A.P. van Kastel
Vergaderingen
De onderzoekscommissie integriteit is in het seizoen 2019/’20 zeven keer in vergadering bijeengeweest.
Daarvan hebben vanwege de Corona maatregelen twee vergaderingen digitaal (via MS Teams)
plaatsgevonden. Bij de vergaderingen is, naast de leden van de onderzoekscommissie integriteit, de
secretaris aanwezig, de heer mr. J.H.P. Dogge MSc. De agenda’s en de besluitenlijsten van de vergadering
worden digitaal gearchiveerd (bij de KNVB). Daarnaast heeft er op 24 februari 2020 overleg plaatsgevonden
tussen de onderzoekscommissie integriteit en de licentiecommissie betaald voetbal van de KNVB, met onder
andere als doel om verkennend de samenwerking te bespreken binnen het kader zoals vastgelegd in de
Statuten van de KNVB.
In de vergaderingen van de onderzoekscommissie integriteit wordt onder meer aandacht besteed aan:
•
•
•
•

Organisatie onderzoekscommissie integriteit
Actuele (nieuwe) signalen
Voortgang lopende onderzoeken
Nationale ontwikkelingen / Internationale ontwikkelingen

Tijdens de verslagperiode is in het bijzonder aandacht geweest voor de volgende thema’s en dossiers.
Organisatie onderzoekscommissie integriteit
Samenwerking in bestrijding van match-fixing door de KNVB met publieke en private partijen binnen het
strategisch beraad matchfixing, het nationaal platform matchfixing en het signalenoverleg is een terugkerend
onderwerp in de vergaderingen van de onderzoekscommissie integriteit. De voorzitter en de secretaris van
de onderzoekscommissie integriteit doen als lid verslag van de bijeenkomsten aan de vergadering, waarbij
informatie over het strategisch beraad matchfixing afkomstig is van de Secretaris Generaal van de KNVB,
als lid van het strategisch beraad matchfixing.
In het bijzonder is de pilot (voor een periode van twee jaar) van ‘Informatie coördinator Matchfixing’
terugkerend in vergadering besproken. Onderdeel uitmakend van het signalenoverleg, onder leiding van het
openbaar minister en waar politie, FIOD, belastingdienst en Kansspelautoriteit (KSA) in participeren en
waarbij de KNVB een zogenoemde ‘open-stoel’ bezet, moet de Informatie coördinator Matchfixing van het
Ministerie van Justitie en Veiligheid namens het strategisch beraad matchfixing de verbindende schakel
vormen tussen partijen en daarmee tussen de wereld van de sport, kansspelen, opsporing en justitie.
Signalen en onderzoeken
Tijdens de verslagperiode heeft de onderzoekscommissie integriteit na alerts van UEFA (Betting Fraud
Detection System report) en GLMS (Global Lotery Monitoring System report) onderzoek verricht naar een
‘match specific comment’ in een wedstrijd in de Eredivisie, hetgeen zou kunnen duiden op (mogelijke)
schending van regels. Na onderzoek is dat in onderhavige wedstrijd niet vast komen te staan en is niet tot
verder onderzoek besloten.
De onderzoekscommissie integriteit heeft met betrekking tot twee signalen van (mogelijke) overtreding door
leden van de KNVB van regels betreffende weddenschappen op eigen wedstrijden en competities, namens
de aanklager betaald voetbal, feitelijke onderzoek verricht, en hierover schriftelijk rapport uitgebracht aan de
aanklager (conform artikel 39 van de Statuten van de KNVB). Daarnaast hebben in deze verslagperiode de
onderzoekscommissie integriteit (zes) alerts inzake (mogelijke) overtreding van wedregels en/of criminele
verdenkingen bereikt, waarop op eigen initiatief en in een aantal gevallen met één of meerdere leden van het
signalenoverleg, door de onderzoekscommissie integriteit onderzoek is verricht maar waarover (nog) geen
rapport is uitgebracht.
Ontwikkelingen (inter-)nationaal
De ontwikkelingen van integriteitsvraagstukken in nationaal en internationaal verband is een terugkerend
thema in de vergaderingen van de onderzoekscommissie integriteit.
In de eerste helft van het seizoen 2019/20 is door de commissie integriteit in haar reguliere vergaderingen
onder andere ingegaan op het onderzoek naar criminele inmenging in het amateurvoetbal, uitgevoerd door
de Taskforce Brabant Zeeland, en de noodzaak van het verkrijgen van inzicht in de aard en omvang van
deze problematiek voor uiteindelijk handelingsperspectief.
Daarnaast is gedurende het seizoen tijdens de reguliere vergaderingen door de commissie integriteit
regelmatig aandacht besteed aan de aankomende wijzigingen in de online kansspelen, de wijzigingen in de
Wet op de Kansspelen, de ministeriële regeling kansspelen op afstand (KOA) en de (inbrengen in de)
consulatie over de lagere wetgeving in relatie tot kansspelen. Onder andere de voorzitter en de secretaris
van de commissie integriteit hebben een inbreng (ter ondersteuning) geleverd aan de gezamenlijke inbreng
van partijen in de sport.
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Rooster van aftreden leden onderzoekscommissie integriteit
•

Tjeerd Veenstra, voorzitter
Benoemd:
27 mei 2019 (in functie 1 juli 2019)
Herbenoemd:
16 december 2019
Definitief aftredend in:
2028

•

Gerard Beelen, lid
Benoemd:
Herbenoemd:
Definitief aftredend in:

27 mei 2019 (in functie 1 juli 2019)
16 december 2019
2028

Remco van Tooren, lid
Benoemd:
Te herbenoemen in :
Definitief aftredend in:

27 mei 2019 (in functie 1 juli 2019)
bondsvergadering 14 december 2020
2029

Johan van Kastel, lid
Benoemd:
Te herbenoemen in :
Definitief aftredend in:

27 mei 2019 (in functie 1 juli 2019)
bondsvergadering 14 december 2020
2029

•

•

Bezoldiging / onkostendeclaraties
Lidmaatschap van de onderzoekscommissie integriteit is onbezoldigd. Onkosten worden op declaratiebasis
vergoed door de KNVB, volgens ingediende (en beoordeelde) declaraties bij de secretaris van de
onderzoekscommissie integriteit.
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Bondsvergadering d.d. 14 december 2020
Agendapunt 12.2.1.

Naamswijziging competitie eredivisie vrouwen

Statuten
Artikel 6 – Leden
1.
2. Als gewoon lid kunnen worden toegelaten:
a. 1. verenigingen met volledige
rechtsbevoegdheid;
2. omniverenigingen met volledige
rechtsbevoegdheid;
3. stichtingen, naamloze
vennootschappen en besloten
vennootschappen, alle voor zover zij
zijn erkend als opleidingsclub in de zin
van het Reglement Gezamenlijke
Jeugdopleiding;
4. andere privaat- of publiekrechtelijke
rechtspersonen,
die respectievelijk uitsluitend dan wel door
middel van de voetbalafdeling het in artikel
4 lid 1 van deze Statuten gestelde doel
beogen, dan wel dit doel nastreven door
het ondernemen van, door - of onder
verantwoordelijkheid van - de
rechtspersoon georganiseerde activiteiten.
b. Stichtingen, naamloze vennootschappen
en besloten vennootschappen, anders dan
genoemd in lid 2 onder a.3, alle voor zover
zij zich ten doel stellen om uitsluitend deel
te nemen aan:
- de competities van de sectie betaald
voetbal;
- de competities om de KNVB-beker;
- de competitie eredivisie vrouwen;
- de competitie beloften vrouwen;
- de mannen veldvoetbalcompetitie
tweede divisie van de sectie
amateurvoetbal met hun tweede team;
- de landelijke jeugdcompetities voor
spelers in de leeftijdsklassen Onder 18
divisies 5 en lager, Onder 17, Onder
16, Onder 15, Onder 14, Onder 13,
Onder 12, Onder 11, Onder 10, Onder
9, Onder 8, Onder 7 en Onder 6; of
- in geval van degradatie uit de
voornoemde landelijke
jeugdcompetities, de door de sectie
amateurvoetbal te organiseren
jeugdcompetities voor spelers in de
leeftijdsklassen Onder 18, Onder 17,
Onder 16, Onder 15, Onder 14, Onder
13, Onder 12, Onder 11, Onder 10,
Onder 9, Onder 8, Onder 7 en Onder 6;
c. Stichtingen, die zich ten doel stellen om
als onderdeel van een
samenwerkingsverband, aangegaan en
erkend voor 1 juli 1996, uitsluitend deel te

1. (ongewijzigd)
2. Als gewoon lid kunnen worden toegelaten:
a. 1. verenigingen met volledige
rechtsbevoegdheid;
2. omniverenigingen met volledige
rechtsbevoegdheid;
3. stichtingen, naamloze
vennootschappen en besloten
vennootschappen, alle voor zover zij
zijn erkend als opleidingsclub in de zin
van het Reglement Gezamenlijke
Jeugdopleiding;
4. andere privaat- of publiekrechtelijke
rechtspersonen,
die respectievelijk uitsluitend dan wel door
middel van de voetbalafdeling het in artikel
4 lid 1 van deze Statuten gestelde doel
beogen, dan wel dit doel nastreven door
het ondernemen van, door - of onder
verantwoordelijkheid van - de
rechtspersoon georganiseerde activiteiten.
b. Stichtingen, naamloze vennootschappen
en besloten vennootschappen, anders dan
genoemd in lid 2 onder a.3, alle voor zover
zij zich ten doel stellen om uitsluitend deel
te nemen aan:
- de competities van de sectie betaald
voetbal;
- de competities om de KNVB-beker;
- de competitie eredivisie
vrouwenvrouwen eredivisie;
- de competitie beloften vrouwen;
- de mannen veldvoetbalcompetitie
tweede divisie van de sectie
amateurvoetbal met hun tweede team;
- de landelijke jeugdcompetities voor
spelers in de leeftijdsklassen Onder 18
divisies 5 en lager, Onder 17, Onder
16, Onder 15, Onder 14, Onder 13,
Onder 12, Onder 11, Onder 10, Onder
9, Onder 8, Onder 7 en Onder 6; of
- in geval van degradatie uit de
voornoemde landelijke
jeugdcompetities, de door de sectie
amateurvoetbal te organiseren
jeugdcompetities voor spelers in de
leeftijdsklassen Onder 18, Onder 17,
Onder 16, Onder 15, Onder 14, Onder
13, Onder 12, Onder 11, Onder 10,
Onder 9, Onder 8, Onder 7 en Onder 6;
c. Stichtingen, die zich ten doel stellen om
als onderdeel van een
samenwerkingsverband, aangegaan en
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nemen aan de competities van de sectie
betaald voetbal en de competities om de
KNVB-beker;
d. Natuurlijke personen, die zich voor het
lidmaatschap van de KNVB hebben
aangemeld en die zich tevens voor het
lidmaatschap van een onder a genoemde
vereniging of andere rechtspersoon of voor
deelname aan activiteiten van
laatstgenoemde rechtspersoon, hebben
aangemeld dan wel in competities, hetzij
voor een onder b of c van dit artikellid
genoemde stichting, hetzij voor een onder
b van dit lid genoemde naamloze
vennootschap of besloten vennootschap
zullen uitkomen of daarin een functie welke dan ook - zullen bekleden, met
uitzondering van de natuurlijke personen
die overeenkomstig lid 4 onder a
uitsluitend zijn toegelaten door het bestuur
betaald voetbal;
e. Alle overige natuurlijke personen die zich
voor het lidmaatschap van de KNVB
hebben aangemeld.
3.
4. a. Afhankelijk van het door de in lid 2
genoemde rechtspersonen en natuurlijke
personen bij hun schriftelijke aanmelding
gedaan verzoek om tevens toegelaten te
worden tot de sectie amateurvoetbal en/of
de sectie betaald voetbal, beslissen of
beslist het bestuur amateurvoetbal en/of
het bestuur betaald voetbal over de
toelating tot zowel de KNVB als de eigen
sectie van de in lid 2 onder a, b, c en d
genoemde rechtspersonen en natuurlijke
personen.
b. Stichtingen, naamloze vennootschappen
en besloten vennootschappen, anders dan
genoemd in lid 2 onder a.3, kunnen alleen
tot de sectie betaald voetbal worden
toegelaten. In het kader van deelname aan
de competitie eredivisie vrouwen, de
competitie beloften vrouwen, de mannen
veldvoetbalcompetities voor
standaardelftallen van de sectie
amateurvoetbal en de landelijke
jeugdcompetities, genoemd in lid 2 onder
b, worden stichtingen, naamloze
vennootschappen en besloten
vennootschappen geacht tevens te zijn
onderworpen aan de van toepassing
verklaarde reglementen van de sectie
amateurvoetbal.
Leden als genoemd in lid 2 onder a. zijn in
het kader van hun deelname aan de door
het bestuur betaald voetbal
georganiseerde competities in de
leeftijdsklassen Onder 21 en Onder 18

erkend voor 1 juli 1996, uitsluitend deel te
nemen aan de competities van de sectie
betaald voetbal en de competities om de
KNVB-beker;
d. Natuurlijke personen, die zich voor het
lidmaatschap van de KNVB hebben
aangemeld en die zich tevens voor het
lidmaatschap van een onder a genoemde
vereniging of andere rechtspersoon of voor
deelname aan activiteiten van
laatstgenoemde rechtspersoon, hebben
aangemeld dan wel in competities, hetzij
voor een onder b of c van dit artikellid
genoemde stichting, hetzij voor een onder
b van dit lid genoemde naamloze
vennootschap of besloten vennootschap
zullen uitkomen of daarin een functie welke dan ook - zullen bekleden, met
uitzondering van de natuurlijke personen
die overeenkomstig lid 4 onder a
uitsluitend zijn toegelaten door het bestuur
betaald voetbal;
e. Alle overige natuurlijke personen die zich
voor het lidmaatschap van de KNVB
hebben aangemeld.
3. (ongewijzigd)
4. a. Afhankelijk van het door de in lid 2
genoemde rechtspersonen en natuurlijke
personen bij hun schriftelijke aanmelding
gedaan verzoek om tevens toegelaten te
worden tot de sectie amateurvoetbal en/of
de sectie betaald voetbal, beslissen of
beslist het bestuur amateurvoetbal en/of
het bestuur betaald voetbal over de
toelating tot zowel de KNVB als de eigen
sectie van de in lid 2 onder a, b, c en d
genoemde rechtspersonen en natuurlijke
personen.
b. Stichtingen, naamloze vennootschappen
en besloten vennootschappen, anders dan
genoemd in lid 2 onder a.3, kunnen alleen
tot de sectie betaald voetbal worden
toegelaten. In het kader van deelname aan
de competitie eredivisie vrouwenvrouwen
eredivisie, de competitie beloften vrouwen,
de mannen veldvoetbalcompetities voor
standaardelftallen van de sectie
amateurvoetbal en de landelijke
jeugdcompetities, genoemd in lid 2 onder
b, worden stichtingen, naamloze
vennootschappen en besloten
vennootschappen geacht tevens te zijn
onderworpen aan de van toepassing
verklaarde reglementen van de sectie
amateurvoetbal.
Leden als genoemd in lid 2 onder a. zijn in
het kader van hun deelname aan de door
het bestuur betaald voetbal
georganiseerde competities in de
leeftijdsklassen Onder 21 en Onder 18

Naamswijziging competitie eredivisie vrouwen – Statuten, Algemeen Reglement en Reglement Centrale Tuchtrechtspraak
Doping KNVB

2/6

Bondsvergadering d.d. 14 december 2020
Agendapunt 12.2.1.

tevens onderworpen aan het Reglement
Wedstrijden Betaald Voetbal, het
Reglement Tuchtrechtspraak Betaald
Voetbal en het Sponsoringreglement
Betaald Voetbal.
c. Verenigingen met beperkte
rechtsbevoegdheid, die uitsluitend aan de
competities van het zaalvoetbal kunnen
deelnemen, worden slechts met
inachtneming van de daartoe in het
Reglement Amateurvoetbal gestelde
voorwaarden toegelaten.
d. Het bondsbestuur beslist over de
toelatingen van de in lid 2 onder e
genoemde personen.
e. Het bondsbestuur en de sectiebesturen
kunnen de beslissing over de toelating van
de in lid 2 genoemde rechtspersonen en
natuurlijke personen delegeren.
5. t/m 7.

tevens onderworpen aan het Reglement
Wedstrijden Betaald Voetbal, het
Reglement Tuchtrechtspraak Betaald
Voetbal en het Sponsoringreglement
Betaald Voetbal.
c. Verenigingen met beperkte
rechtsbevoegdheid, die uitsluitend aan de
competities van het zaalvoetbal kunnen
deelnemen, worden slechts met
inachtneming van de daartoe in het
Reglement Amateurvoetbal gestelde
voorwaarden toegelaten.
d. Het bondsbestuur beslist over de
toelatingen van de in lid 2 onder e
genoemde personen.
e. Het bondsbestuur en de sectiebesturen
kunnen de beslissing over de toelating van
de in lid 2 genoemde rechtspersonen en
natuurlijke personen delegeren.
5. t/m 7. (ongewijzigd)

Algemeen Reglement
Artikel 2 – Verplichtingen van de leden
1.
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,
de aanklager, de licentiecommissie
betaald voetbal en de licentiecommissie
amateurvoetbal, dan wel aan een door een
van deze organen aangewezen ander
orgaan;
b. ter gelegenheid van een voetbalwedstrijd,
hetzij voor, hetzij gedurende, hetzij na de
wedstrijd, behoorlijk te gedragen en
zonodig mee te helpen bij het handhaven
van de orde;
c. slechts met voorafgaande toestemming
van het bevoegde bestuur uit te komen in
dan wel mee te werken aan een training of
een wedstrijd, die niet door de KNVB, een
door haar erkende organisatie of een FIFA
Match Agent is georganiseerd, of waarvoor
de vereiste toestemming niet is verleend;
d. goedkeuring te vragen aan de
sectiebesturen voor het in enigerlei vorm
functioneel betrokken zijn:
- van bestuursleden en andere
functionarissen binnen de sectie
amateurvoetbal, bij de sectie betaald
voetbal, behoudens de technische en
medische staf en het teammanagement

1. (ongewijzigd)
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,
de aanklager, de licentiecommissie
betaald voetbal en de licentiecommissie
amateurvoetbal, dan wel aan een door een
van deze organen aangewezen ander
orgaan;
b. ter gelegenheid van een voetbalwedstrijd,
hetzij voor, hetzij gedurende, hetzij na de
wedstrijd, behoorlijk te gedragen en
zonodig mee te helpen bij het handhaven
van de orde;
c. slechts met voorafgaande toestemming
van het bevoegde bestuur uit te komen in
dan wel mee te werken aan een training of
een wedstrijd, die niet door de KNVB, een
door haar erkende organisatie of een FIFA
Match Agent is georganiseerd, of waarvoor
de vereiste toestemming niet is verleend;
d. goedkeuring te vragen aan de
sectiebesturen voor het in enigerlei vorm
functioneel betrokken zijn:
- van bestuursleden en andere
functionarissen binnen de sectie
amateurvoetbal, bij de sectie betaald
voetbal, behoudens de technische en
medische staf en het teammanagement
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werkzaam voor de spelers van de
eredivisie vrouwen;
- van bestuursleden en andere
functionarissen binnen de sectie
betaald voetbal, bij de sectie
amateurvoetbal, behoudens de
technische en medische staf en het
teammanagement werkzaam voor de
spelers van de eredvisie vrouwen;
e. te onthouden van:
- het wedden op het resultaat, de
voortgang en/of het verloop van enige
wedstrijd of competitie waarin hij
deelneemt, of heeft deelgenomen in dat
seizoen dan wel waarin hij direct dan
wel indirect enige mate van invloed
heeft of kan hebben;
- het wedden op enige andere
aangelegenheid betreffende of
gerelateerd aan enige club die
deelneemt in een competitie waarin hij
deelneemt of heeft deelgenomen,
gedurende het betreffende seizoen,
waaronder doch niet uitsluitend de
overschrijving van spelers, de selectie
van het team of disciplinaire sancties;
- het wedden op het resultaat, de
voortgang en/of het verloop van enige
wedstrijd of competitie die wordt
gespeeld in de jeugdcompetities;
- andere handelingen die gericht zijn op
het onrechtmatig beïnvloeden van
uitslagen van wedstrijden, waaronder
doch niet uitsluitend het direct dan wel
indirect opdragen, toestaan en/of
iemand in de gelegenheid te stellen om
de hiervoor genoemde
weddenschappen aan te gaan.
f. tot het schriftelijk melden bij het
sectiebestuur waaronder zij ressorteren
indien zij verzoeken hebben ontvangen tot
het verrichten van handelingen die gericht
zijn op het onrechtmatig beïnvloeden van
uitslagen van wedstrijden.
3. t/m 6.

werkzaam voor de spelers van de
eredivisie vrouwenvrouwen eredivisie;
- van bestuursleden en andere
functionarissen binnen de sectie
betaald voetbal, bij de sectie
amateurvoetbal, behoudens de
technische en medische staf en het
teammanagement werkzaam voor de
spelers van de eredvisie
vrouwenvrouwen eredivisie;
e. te onthouden van:
- het wedden op het resultaat, de
voortgang en/of het verloop van enige
wedstrijd of competitie waarin hij
deelneemt, of heeft deelgenomen in dat
seizoen dan wel waarin hij direct dan
wel indirect enige mate van invloed
heeft of kan hebben;
- het wedden op enige andere
aangelegenheid betreffende of
gerelateerd aan enige club die
deelneemt in een competitie waarin hij
deelneemt of heeft deelgenomen,
gedurende het betreffende seizoen,
waaronder doch niet uitsluitend de
overschrijving van spelers, de selectie
van het team of disciplinaire sancties;
- het wedden op het resultaat, de
voortgang en/of het verloop van enige
wedstrijd of competitie die wordt
gespeeld in de jeugdcompetities;
- andere handelingen die gericht zijn op
het onrechtmatig beïnvloeden van
uitslagen van wedstrijden, waaronder
doch niet uitsluitend het direct dan wel
indirect opdragen, toestaan en/of
iemand in de gelegenheid te stellen om
de hiervoor genoemde
weddenschappen aan te gaan.
f. tot het schriftelijk melden bij het
sectiebestuur waaronder zij ressorteren
indien zij verzoeken hebben ontvangen tot
het verrichten van handelingen die gericht
zijn op het onrechtmatig beïnvloeden van
uitslagen van wedstrijden.
3. t/m 6. (ongewijzigd)

Artikel 13
1. Stichtingen, naamloze vennootschappen en
besloten vennootschappen toegelaten tot de
sectie betaald voetbal genoemd in artikel 6 lid
2 onder b van de Statuten kunnen, behalve
aan de competities van de sectie betaald
voetbal, slechts deelnemen aan de competitie
eredivisie vrouwen met één team, de
competitie beloften vrouwen met één team, de
mannen veldvoetbalcompetitie tweede divisie
van de sectie amateurvoetbal met één tweede
team, alsmede aan de landelijke
jeugdcompetities voor spelers in de

1. Stichtingen, naamloze vennootschappen en
besloten vennootschappen toegelaten tot de
sectie betaald voetbal genoemd in artikel 6 lid
2 onder b van de Statuten kunnen, behalve
aan de competities van de sectie betaald
voetbal, slechts deelnemen aan de competitie
eredivisie vrouwen vrouwen eredivisie met
één team, de competitie beloften vrouwen met
één team, de mannen veldvoetbalcompetitie
tweede divisie van de sectie amateurvoetbal
met één tweede team, alsmede aan de
landelijke jeugdcompetities voor spelers in de
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leeftijdsklassen Onder 18 divisies 5 en lager,
Onder 17, Onder 16, Onder 15 en Onder 14,
of, ingeval van degradatie uit genoemde
landelijke jeugdcompetities, aan een door de
sectie amateurvoetbal te organiseren
jeugdcompetitie.
2. en 3.

leeftijdsklassen Onder 18 divisies 5 en lager,
Onder 17, Onder 16, Onder 15 en Onder 14,
of, ingeval van degradatie uit genoemde
landelijke jeugdcompetities, aan een door de
sectie amateurvoetbal te organiseren
jeugdcompetitie.
2. en 3. (ongewijzigd)

Artikel 17 – Trainer-coach
1. t/m 3.
4. De KNVB kent de volgende licenties, die elk
de bevoegdheid geven tot het als
hoofdtrainer-coach werkzaam zijn voor teams,
die uitkomen in de hierna per licentie te
noemen divisie of klasse of in een lagere
divisie of klasse van het veldvoetbal:
i. UEFA Pro:
- eredivisie betaald voetbal;
- eerste divisie betaald voetbal; en
- de divisies en klassen genoemd onder
ii. tot en met iv. van dit lid;
ii. UEFA A / UEFA A Jeugd:
- reserve divisie betaald voetbal;
- tweede divisie amateurvoetbal;
- derde divisie amateurvoetbal;
- hoofdklasse amateurvoetbal;
- eerste klasse amateurvoetbal;
- eredivisie vrouwen;
- eredivisie betaald voetbal, doch
uitsluitend als assistent trainer-coach;
- eerste divisie betaald voetbal, doch
uitsluitend als assistent trainer-coach;
- Onder 21, divisies 1 t/m 4;
- Onder 18, divisies 1 t/m 4;
- Onder 17, divisies 1 t/m 4;
- Onder 16, divisies 1 t/m 4;
- Onder 15, divisies 1 t/m 4; en
- de divisies en klassen genoemd onder
iii. tot en met iv. van dit lid;
iii. UEFA B:
- tweede klasse amateurvoetbal;
- derde klasse amateurvoetbal;
- beloften vrouwen;
- topklasse vrouwen;
- Onder 23, divisie 1;
- Onder 19, divisies 1 en 2;
- Onder 18, divisie 5;
- Onder 17, divisie 5;
- Onder 16, divisie 5;
- Onder 15, divisie 5;
- Onder 14, alle divisies;
- Onder 13, alle divisies;
- Onder 12, alle divisies;
- Onder 11, alle divisies; en
- de divisies en klassen genoemd onder
iv. van dit lid;
iv. UEFA C:
- vierde klasse amateurvoetbal;
- vijfde klasse amateurvoetbal;
- hoofdklasse vrouwen;

1. t/m 3. (ongewijzigd)
4. De KNVB kent de volgende licenties, die elk
de bevoegdheid geven tot het als
hoofdtrainer-coach werkzaam zijn voor teams,
die uitkomen in de hierna per licentie te
noemen divisie of klasse of in een lagere
divisie of klasse van het veldvoetbal:
i. UEFA Pro:
- eredivisie betaald voetbal;
- eerste divisie betaald voetbal; en
- de divisies en klassen genoemd onder
ii. tot en met iv. van dit lid;
ii. UEFA A / UEFA A Jeugd:
- reserve divisie betaald voetbal;
- tweede divisie amateurvoetbal;
- derde divisie amateurvoetbal;
- hoofdklasse amateurvoetbal;
- eerste klasse amateurvoetbal;
- eredivisie vrouwenvrouwen eredivisie;
- eredivisie betaald voetbal, doch
uitsluitend als assistent trainer-coach;
- eerste divisie betaald voetbal, doch
uitsluitend als assistent trainer-coach;
- Onder 21, divisies 1 t/m 4;
- Onder 18, divisies 1 t/m 4;
- Onder 17, divisies 1 t/m 4;
- Onder 16, divisies 1 t/m 4;
- Onder 15, divisies 1 t/m 4; en
- de divisies en klassen genoemd onder
iii. tot en met iv. van dit lid;
iii. UEFA B:
- tweede klasse amateurvoetbal;
- derde klasse amateurvoetbal;
- beloften vrouwen;
- topklasse vrouwen;
- Onder 23, divisie 1;
- Onder 19, divisies 1 en 2;
- Onder 18, divisie 5;
- Onder 17, divisie 5;
- Onder 16, divisie 5;
- Onder 15, divisie 5;
- Onder 14, alle divisies;
- Onder 13, alle divisies;
- Onder 12, alle divisies;
- Onder 11, alle divisies; en
- de divisies en klassen genoemd onder
iv. van dit lid;
iv. UEFA C:
- vierde klasse amateurvoetbal;
- vijfde klasse amateurvoetbal;
- hoofdklasse vrouwen;
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-

eerste klasse vrouwen;
Onder 18, divisies 6 en 7;
Onder 17, divisies 6 en 7;
Onder 16, divisies 6 en 7;
Onder 15, divisies 6 en 7;
Onder 10, alle divisies;
Onder 9, alle divisies; en
overige klassen jeugdvoetbal van de
standaardcompetitie.

5. t/m 11

-

eerste klasse vrouwen;
Onder 18, divisies 6 en 7;
Onder 17, divisies 6 en 7;
Onder 16, divisies 6 en 7;
Onder 15, divisies 6 en 7;
Onder 10, alle divisies;
Onder 9, alle divisies; en
overige klassen jeugdvoetbal van de
standaardcompetitie.
5. t/m 11. (ongewijzigd)

Reglement Centrale Tuchtrechtspraak Doping KNVB
Artikel 8 – Relatieve onverenigbaarheden
1. De leden van de tuchtcommissie doping of de
leden van de commissie van beroep doping
mogen niet aan de behandeling van een zaak
deelnemen indien zij direct of indirect bij de
zaak betrokken zijn, zulks ter beoordeling van
de algemeen voorzitter van het betreffende
tuchtrechtelijk orgaan:
a. hetzij persoonlijk;
b. hetzij door een van hun functies;
c. hetzij als lid of speler van een
betaaldvoetbalorganisatie,
amateurvereniging of gezamenlijke
jeugdopleiding of door het bestuur
amateurvoetbal erkende stichting
uitkomend in de eredivisie vrouwen.
2.

1. De leden van de tuchtcommissie doping of de
leden van de commissie van beroep doping
mogen niet aan de behandeling van een zaak
deelnemen indien zij direct of indirect bij de
zaak betrokken zijn, zulks ter beoordeling van
de algemeen voorzitter van het betreffende
tuchtrechtelijk orgaan:
a. hetzij persoonlijk;
b. hetzij door een van hun functies;
c. hetzij als lid of speler van een
betaaldvoetbalorganisatie,
amateurvereniging of gezamenlijke
jeugdopleiding of door het bestuur
amateurvoetbal erkende stichting
uitkomend in de eredivisie
vrouwenvrouwen eredivisie.
2. (ongewijzigd)

TOELICHTING
De ontwikkeling van de competitie eredivisie vrouwen, zowel kwalitatief als qua
herkenbaarheid/zichtbaarheid, loopt voorspoedig. Naast de invoering van kwaliteitseisen voor de
clubs, de lancering van een nieuw logo en de binding met sponsors/partners, is in overleg met de
clubs gekozen voor een aangepaste benaming van de competitie, te weten de competitie vrouwen
eredivisie. Derhalve wordt voorgesteld om de naam ‘competitie eredivisie vrouwen’ te wijzigen in
‘competitie vrouwen eredivisie’.

Naamswijziging competitie eredivisie vrouwen – Statuten, Algemeen Reglement en Reglement Centrale Tuchtrechtspraak
Doping KNVB
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Bondsvergadering d.d. 14 december 2020
Agendapunt 12.2.2.

Onjuiste verwijzing naar het Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal aanpassen en opnemen van
een verwijzing naar het Reglement Tuchtrechtspraak Vrouwen

Statuten
Artikel 39 – Werkzaamheden onderzoekscommissie integriteit
1.
1. (ongewijzigd)
2. De onderzoeken bedoeld in lid 1 van dit
2. De onderzoeken bedoeld in lid 1 van dit
artikel, kunnen uitsluitend op de navolgende
artikel, kunnen uitsluitend op de navolgende
wijze worden geïnitieerd:
wijze worden geïnitieerd:
a. op eigen initiatief van de
a. op eigen initiatief van de
onderzoekscommissie integriteit;
onderzoekscommissie integriteit;
b. op verzoek van de aanklager tot het
b. op verzoek van de aanklager tot het
uitvoeren van een vooronderzoek als
uitvoeren van een vooronderzoek als
bedoeld in artikel 10 lid 2 sub b. van het
bedoeld in artikel 10 lid 2 sub b. van het
Reglement Tuchtrechtspraak Betaald
Reglement Tuchtrechtspraak Betaald
Voetbal of artikel 17 lid 6 sub a. van het
Voetbal, of artikel 17 lid 67 sub a. van het
Reglement Tuchtrechtspraak
Reglement Tuchtrechtspraak
Amateurvoetbal;
Amateurvoetbal of artikel 9 lid 2 sub b. van
c. op verzoek van de licentiecommissie
het Reglement Tuchtrechtspraak Vrouwen;
betaald voetbal dan wel de
c. op verzoek van de licentiecommissie
licentiecommissie amateurvoetbal, om te
betaald voetbal dan wel de
doen controleren of een licentiehouder
licentiecommissie amateurvoetbal, om te
voldoet aan de licentievoorwaarden en
doen controleren of een licentiehouder
overige verplichtingen voortvloeiend uit of
voldoet aan de licentievoorwaarden en
verband houdend met het
overige verplichtingen voortvloeiend uit of
licentiereglement als bedoeld in artikel 7 lid
verband houdend met het
4 van het Licentiereglement Betaald
licentiereglement als bedoeld in artikel 7 lid
Voetbal respectievelijk artikel 6 lid 4 van
4 van het Licentiereglement Betaald
het Licentiereglement Amateurvoetbal;
Voetbal respectievelijk artikel 6 lid 4 van
en/of
het Licentiereglement Amateurvoetbal;
d. nadat afstemming heeft plaatsgevonden
en/of
tussen de onderzoekscommissie integriteit
d. nadat afstemming heeft plaatsgevonden
en de aanklager met betrekking tot het
tussen de onderzoekscommissie integriteit
verrichten van het onderzoek.
en de aanklager met betrekking tot het
verrichten van het onderzoek.
3. t/m 7.
3. t/m 7. (ongewijzigd)

TOELICHTING
In bovenstaand artikel 39 lid 2 sub b. is een onjuiste verwijzing opgenomen naar artikel 17 lid 6 sub a.
van het Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal, dit moet zijn artikel 17 lid 7 sub a. van het
Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal.
Tevens ontbrak een verwijzing naar het Reglement Tuchtrechtspraak Vrouwen.

Onjuiste verwijzing naar het Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal aanpassen en opnemen van een verwijzing naar het
Reglement Tuchtrechtspraak Vrouwen – Statuten
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Bondsvergadering d.d. 14 december 2020
Agendapunt 12.2.3.

Onjuiste verwijzing naar het Reglement Amateurvoetbal aanpassen

Reglement Amateurbepalingen
Artikel 7 – Reclame
Behoudens hetgeen te dien aanzien is bepaald in
artikel 37 van het Reglement Amateurvoetbal, in
het Sponsoringreglement Betaald Voetbal,
alsmede in het Reglement Betaald Voetbal, is het
contractspelers, scheidsrechters en assistentscheidsrechters betaald voetbal en actieve
amateurs verboden om tijdens, voor of na een
wedstrijd op het speelveld kleding te dragen, die
voorzien is van reclameteksten.

Behoudens hetgeen te dien aanzien is bepaald in
artikel 37 33 van het Reglement Amateurvoetbal,
in het Sponsoringreglement Betaald Voetbal,
alsmede in het Reglement Betaald Voetbal, is het
contractspelers, scheidsrechters en assistentscheidsrechters betaald voetbal en actieve
amateurs verboden om tijdens, voor of na een
wedstrijd op het speelveld kleding te dragen, die
voorzien is van reclameteksten.

TOELICHTING
In bovenstaand artikel 7 is een onjuiste verwijzing opgenomen naar artikel 37 van het Reglement
Amateurvoetbal, dit moet zijn artikel 33 van het Reglement Amateurvoetbal.

Onjuiste verwijzing naar het Reglement Amateurvoetbal aanpassen – Reglement Amateurbepalingen
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Bondsvergadering d.d. 14 december 2020
Agendapunt 12.2.4.

Trainerslicentie eredivisie zaalvoetbal

Algemeen Reglement
Artikel 17 – Trainer-coach
1. t/m 4.
5. De KNVB kent de volgende licenties, die elk
de bevoegdheid geven tot het als
hoofdtrainer-coach werkzaam zijn voor teams,
die uitkomen in de hierna per licentie te
noemen divisie of klasse van het zaalvoetbal:
i. Zaalvoetbalcoach II:
- eredivisie; en
- eerste divisie;
ii. Zaalvoetbalcoach III:
- topklasse en lager; en
- eredivisie vrouwen.

6. t/m 11.

1. t/m 4. (ongewijzigd)
5. De KNVB kent de volgende licenties, die elk
de bevoegdheid geven tot het als
hoofdtrainer-coach werkzaam zijn voor teams,
die uitkomen in de hierna per licentie te
noemen divisie of klasse of in een lagere
divisie of klasse van het zaalvoetbal:
i. UEFA Futsal B:
- eredivisie; en
- de divisies en klassen genoemd onder
ii. en iii. van dit lid;
ii. Trainer Coach Zaalvoetbalcoach II:
- eredivisie; en
- eerste divisie; en
- de divisies en klassen genoemd onder
iii. van dit lid;
iii. Trainer Coach Zaalvoetbalcoach III:
- topklasse en lager; en
- eredivisie vrouwen.
6. t/m 11. (ongewijzigd)

TOELICHTING
Met ingang van het seizoen 2021/’22 kan men uitsluitend met de licentie UEFA Futsal B werkzaam
zijn als hoofdtrainer-coach in de eredivisie.

Trainerslicentie eredivisie zaalvoetbal – Algemeen Reglement
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Bondsvergadering d.d. 14 december 2020
Agendapunt 12.2.6.

Opnemen van een verwijzing naar het Reglement Tuchtrechtspraak Vrouwen

Reglement Buitengewone Tuchtrechtspraak
Artikel 2 – Tuchtrechtspraak
1.
2. Indien een lid functioneel betrokken is bij
zowel de sectie amateurvoetbal als de sectie
betaald voetbal, is dit lid onderworpen aan:
a. de tuchtrechtspraak krachtens het
Reglement Tuchtrechtspraak
Amateurvoetbal, indien dit lid tijdens het
begaan van de overtreding functioneel
betrokken was bij de sectie
amateurvoetbal;
b. de tuchtrechtspraak krachtens het
Reglement Tuchtrechtspraak Betaald
Voetbal, indien dit lid bij het begaan van de
overtreding functioneel betrokken was bij
de sectie betaald voetbal.
3. en 4.

(ongewijzigd)
2. Indien een lid functioneel betrokken is bij
zowel de sectie amateurvoetbal als de sectie
betaald voetbal, is dit lid onderworpen aan:
a. de tuchtrechtspraak krachtens het
Reglement Tuchtrechtspraak
Amateurvoetbal of het Reglement
Tuchtrechtspraak Vrouwen, indien dit lid
tijdens het begaan van de overtreding
functioneel betrokken was bij de sectie
amateurvoetbal;
b. de tuchtrechtspraak krachtens het
Reglement Tuchtrechtspraak Betaald
Voetbal, indien dit lid bij het begaan van de
overtreding functioneel betrokken was bij
de sectie betaald voetbal.
(ongewijzigd)

TOELICHTING
Binnen de sectie amateurvoetbal bestaat het Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal alsmede
het Reglement Tuchtrechtspraak Vrouwen, de verwijzing naar het laatstgenoemde reglement ontbrak
in artikel 2 lid 2 van het Reglement Buitengewone Tuchtrechtspraak.

Opnemen van een verwijzing naar het Reglement Tuchtrechtspraak Vrouwen – Reglement Buitengewone Tuchtrechtspraak
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