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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.
P. 2
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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.
P. 6
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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.
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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 d.d. 14 december 2020
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BESLUITENLIJST

BONDSVERGADERING
Datum
Locatie

:
:

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.

Bondsvergadering d.d. 23 juni 2020
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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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Locatie

:
:

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.
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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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