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1. OPENING
Brigitte van der Burg opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
Wegens de coronapandemie en de daarbij behorende maatregelen is aangekondigd dat de
vergadering besloten zal zijn. De vergadering beslist desgevraagd dat deze reden voldoende is om
het besluit de vergadering besloten te laten zijn, te dragen. Het verslag van de volledige vergadering
zal openbaar worden gemaakt.
Daarnaast wordt opgemerkt dat de vergadering wegens de coronamaatregelen in een andere setting
zit dan vastgelegd is in het reglement van orde. Hiervan neemt de vergadering kennis.
Gemeld moet worden dat onze bondsvoorzitter helaas niet in staat de vergadering bij te wonen.
Speciaal woord van welkom door de voorzitter wordt gericht aan erelid Michael van Praag.
Brigitte van der Burg meldt dat het proces van voorbereiden is doorlopen zoals afgesproken.
Onderdeel van het proces was de bijeenkomst begroting op 9 juni en de V&A die onderdeel uit zal
maken van het verslag.
Ter vergadering heet floormanager van het Trainingscentrum de aanwezigen welkom op de locatie en
licht kort de belangrijkste punten toe uit het coronaprotocol.

2. MEDEDELINGEN EN INGEKOMEN STUKKEN
2.1 Berichten van verhindering
Afwezig zijn ledenraadsleden:
- Yvo Cobussen (geen machtiging afgegeven)
- Fred Coesel (geen machtiging afgegeven)
- Klaas Groenendijk (gemachtigde: Wicher Schreuders)
- Chris Ruepert (gemachtigde: Jan Bosch)
- Marc Schoonebeek (gemachtigde: Evert Woltjes)
- Be Veen (geen machtiging afgegeven)
Gemeld wordt dat er een beperkt aantal personen namens de adviserende leden aanwezig is. Dat is
op verzoek en in verband met de coronamaatregelen. Deze beperking geldt ook voor de aanwezigen
vanuit de KNVB-organisatie.
2.2 Update Public Affairs
Met de aanvullende stukken is een uitgebreide update verstrekt. In aansluiting op de schriftelijk
verstrekte informatie geeft Jan Dirk van der Zee aan dat Bureau Corporate Affairs de afgelopen
maanden hard gewerkt heeft om ten tijde van de coronacrisis resultaten te behalen voor het voetbal.
Een paar behaalde resultaten worden uitgelicht:
- Het steunpakket dat de overheid toegankelijk heeft gemaakt voor onze verenigingen
- 110 miljoen extra voor sportverenigingen
- Het coronafonds van NOC*NSF van ongeveer 5 miljoen – hierover volgt meer informatie in
het najaar
- De vele extra aandacht voor de waarde van de sport
De vergadering bevestigt de complimenten aan het Bureau Corporate Affairs en geeft daarbij ook de
complimenten aan het bestuur voor de behaalde resultaten.
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Mondeling wordt nog een aantal mededelingen toegevoegd aan de agenda:
2.3 Joan Boelens
Gemeld wordt dat Joan Boelens voor de laatste keer aanwezig zal zijn als ledenraadslid van Kieskring
2. Drukke werkzaamheden dwingen hem tot het maken van keuzen. Over het proces van opvolging en
de noodzakelijke verkiezingen zijn afspraken gemaakt.
2.4 BENELIGA
Jan Dirk van der Zee bespreekt de ontwikkelingen van de BeNeLiga. De BeNeLiga is geïnitieerd door
een aantal top betaald voetbalorganisaties uit Nederland en België. De KNVB denkt mee in de
stuurgroep, maar is niet initiatiefnemer. Deloitte is gevraagd om een onderzoek uit te voeren naar
haalbaarheid. Het moment is aangebroken om de breder enige informatie te verstrekken. Denk hierbij
aan het informeren van de Keuken Kampioen Divisie, tweededivisieclubs en belangenorganisaties
over de opzet van de competitie, financiën en de voor- en nadelen van de competitieopzet.

3. VERSLAG LEDENRAAD 30 NOVEMBER 2019
Er worden geen vragen/opmerkingen gemaakt over het verslag van de ledenraad van 30 november
2019 en de daarbij behorende actielijst die onderdeel uit maakt van het verslag.
Met het oog op de V&A benadrukt Brigitte van der Burg het belang van heldere vraagstelling. Zij doet
de suggestie in het vervolg eerst de vraag te stellen en daarna de toelichting hierop en/of
overwegingen te verwoorden. Daarmee ontstaat een helder beeld van de vraag en kan die (beter)
beantwoord worden. Zij geeft tevens aan dat de V&A onderdeel uitmaken van het officiële verslag dat
openbaar gemaakt wordt en vraagt de leden van de Ledenraad hier zich van bewust te zijn.
Door Mark van Berkum wordt een korte toelichting gegeven op de ‘rode’ punten in de actielijst. E.e.a.
wordt verwerkt in de geactualiseerde actielijst die onderdeel is van het verslag. Alle ‘groene’ punten
zullen van de geactualiseerde actielijst worden verwijderd.
Joep Timmermans vraagt naar het actiepunt m.b.t. de kostenverdeling van de vertegenwoordigende
teams. Spreker geeft aan dat hem het gevoel bekruipt dat de beantwoording van deze vraag geen
prioriteit heeft en wil graag een toezegging dat in het najaar de uitkomsten van deze discussie
gedeeld worden met de ledenraad.
Jan Dirk van der Zee benadrukt dat onderwerp zeker onder de aandacht is, maar memoreert dat dit
punt onderdeel is van de bredere discussie in de directie over historisch gegroeide afspraken tussen
AV en BV. Verdeling van commerciële inkomsten en investeringen in projecten maken daar o.a. ook
onderdeel van uit. De historische context en verwevenheid van onderwerpen maken de materie
complex. Mede omdat e.e.a. ook onderdeel is van de zogenaamde ‘strategische agenda’ die Eric
Gudde en spreker hebben meegekregen vanuit de toezichthouders, is het ook in de vergadering van
de gezamenlijke toezichthouders besproken. Dit heeft geleid tot een opdracht vanuit de
toezichthouders aan het bondsbestuur om tot een toekomstbestendige set aan afspraken te komen
die in de plaats komen van de historisch gegroeide, niet meer passende afspraken. Deze opdracht is
vooruitgeschoven omdat de coronapandemie prioriteit heeft gekregen. In rustiger vaarwater zal het
gesprek hierover worden voortgezet. Op dit moment is het daarmee niet mogelijk om een toezegging
te doen om in het najaar de conclusie van deze gesprekken te delen.
Zonder verdere vragen en/of opmerkingen wordt het verslag van de ledenraadsvergadering van 30
november 2019 vastgesteld, inclusief actielijst.
Jan Bosch heeft naar aanleiding van de suggestie van Brigitte van der Burg over de wijze van
vraagstelling een opmerking. Hij merkt op dat zijn vraag die hij naar aanleiding van deze vergadering
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gesteld heeft, opgenomen in de V&A, niet beantwoord is. Er wordt als voorbeeld verwezen naar zijn
vraag over de bedrijfslasten. Graag zou hij een uitgebreider antwoord willen op zijn vraag.
Jan Dirk van der Zee geeft aan dat het zoals de voorzitter benoemt niet de bedoeling is om vragen
opnieuw te beantwoorden die al eerder aan de orde zijn geweest. Mocht het in dit geval gewenst zijn,
dan kan de vraag schriftelijk uitgebreider beantwoord worden.

3A. UPDATE CORONAMAATREGELEN VOOR HET VOETBAL
De slides van dit agendapunt zijn toegevoegd aan het verslag. Klik hier om deze te bekijken.
Jan Dirk van der Zee staat stil bij deze bijzondere tijd. De coronapandemie heeft ontzettend veel
gevolgen voor onze voetbalsters en voetballers, clubs en vrijwilligers. Er is met heel veel inzet
geprobeerd voetbalclubs en bestuurders met raad en daad terzijde te staan. Daarbij waren veel
mensen betrokken: ledenraadsleden, verenigingsadviseurs, competitieleiders, TJC’ers etc. Nu er weer
wat meer mogelijk is, gaat veel aandacht uit naar het faciliteren en ondersteunen van clubs om de
zomer door te komen zodat we in september weer kunnen opstarten en er weer inkomsten komen.
Spreker geeft aan trots op de verenigingen te zijn. Sport heeft bewezen een maatschappelijke waarde
te hebben voor deze maatschappij. Verenigingen spelen daarbij een cruciale rol en tonen zich in deze
moeilijke tijden enorm veerkrachtig.
Het is goed om tijdens deze voorjaarsvergadering stil te staan bij wat er allemaal is gebeurd. Jan Dirk
van der Zee doet dat aan de hand van de aan het verslag toegevoegde presentatie:
• Lobby
Spreker licht de belangrijkste data, maatregelen en behaalde resultaten toe. Er wordt
aandacht besteed aan de continue samenwerking met NOC*NSF onder andere in de lobby
richting de overheid.

•
•
•

•

Spreker staat stil bij de invloed van de coronapandemie op het niet doorgaan van de volgende
evenementen: olympische spelen in Tokyo, het EK2020, de toernooien en/of interlands voor
de nationale A-teams en jeugdteams.
Terug- en vooruitblik
Routekaart
De routekaart richt zich op het opstarten van de competities en het voetbal. Verwacht wordt
dat 75% van de verenigingen deze zomer voetbal gaan aanbieden.
Activaties
Met behulp van partners zijn er activaties uitgewerkt gericht op voetballers en
ondersteuningsprogramma’s voor clubs. De activaties, kijkcijfers en resultaten zullen gedeeld
worden.
Start competities/speeldagenkalenders 2020/’21
Spreker licht toe dat er rekening gehouden wordt met noodscenario’s waarbij er aan
verschillende knoppen gedraaid zou kunnen worden.

Door de vergadering worden de volgende vragen gesteld/opmerkingen geplaatst:
1. Ton Hendrickx informeert op welk moment de noodscenario’s en de mogelijke knoppen
waaraan gedraaid kan worden gecommuniceerd worden aan de clubs.
2. Ludo Goudkuil constateert dat hij de filmpjes onwijs gaaf vindt maar ze zelf nog niet heeft
gezien.
3. Jos Bartels verwijst naar de memo die hij gestuurd heeft en de vraag over de consequenties
van afwezigheid van spelers bij tuchtzaken.
4. Menso de Maar informeert of de noodscenario’s die in de presentatie staan onder start
competities ook de noodscenario’s zijn bij het eventueel stopzetten van de competitie bij een
tweede coronagolf. Daarnaast is spreker geïnteresseerd of de nieuwe coronawet het mogelijk
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5.
6.
7.

8.

maakt om ongeorganiseerd te voetballen op de voetbalvelden, in de huidige noodverordening
is dit verboden.
Henk Bolhaar vraagt of het mogelijk is om eind augustus lokale toernooien te houden. Dit
wegens het feit dat er tot nu toe er enkel gesproken wordt over lokale oefenwedstrijden.
Joep Timmermans informeert of er gedacht is aan het voorranggeven aan de competitie ten
opzichte van de KNVB Beker.
Wicher Schreuders geeft aan zoekende te zijn naar de samenhang tussen de protocollen en
de verschillende maatregelen. Ter illustratie noemt hij de keuze om de kleedkamers open te
stellen maar de kantines zijn nog gesloten. Daarnaast staat spreker stil bij een incident in zijn
kieskring waarover gemeld wordt dat het sportieve belang belangrijker is dan een
administratieve vereisten. Ook wordt geïnformeerd naar de nieuwsbrief die vanuit de KNVB
gestuurd zou worden namens de directie en de ledenraadsleden ter ondersteuning aan de
clubs.
Henk Hoiting informeert of er bij een mogelijke volgende coronagolf nagedacht wordt over het
‘recht’ op promotie- en degradatie nadat in ieder geval drie kwart van de wedstrijden gespeeld
zijn.

Jan Dirk van der Zee beantwoord de gestelde vragen:
1. Spreker meldt dat de clubs op de hoogte zijn dat de KNVB met verschillende noodscenario’s
rekening houdt. Echter wordt over de inhoud van deze noodscenario’s terughoudend
gecommuniceerd omdat het momenteel niet duidelijk is hoe de vlag er volgende week bij
hangt. Mocht het moment zich voordoen dat de overheid, het RIVM en/of het kabinet een
beslissing neemt met betrekking tot de coronapandemie dat invloed heeft op het voetbal
zullen wij hun volgen.
2. De links naar de activatie filmpjes zullen gedeeld worden met de ledenraad.
3. Het afgegeven signaal wordt meegenomen bij het uitwerken van de routekaart.
4. Met de gepresenteerde noodscenario’s wordt rekening gehouden bij het eventueel stop
moeten zetten van de competities. Hierbij is het van belang om ook te melden dat er regionale
verschillen zouden kunnen gaan ontstaan.
Er zal schriftelijk een antwoord komen op de vraag over de nieuwe coronawet.
5. Spreker geeft aan dat lokale oefenwedstrijden iets anders suggereert dan een lokaal toernooi.
Aangegeven wordt om de richtlijnen van de overheid, het RIVM, NOC*NSF en de KNVB
hierover te volgen.
6. In de overwegingen van de opstart van seizoen 2020/’21 is meegenomen dat er een keuze
gemaakt zou kunnen worden om de KNVB Beker anders te organiseren. Dit is een van de
knoppen waaraan gedraaid zou kunnen worden om ruimte te maken in het speelschema
mocht dat nodig zijn.
7. Voor wat betreft de vragen over de kleedkamers, vervoer naar uitwedstrijden is het advies om
de protocollen af te wachten. Het protocol betreffende de Horeca wordt deze week naar de
clubs gestuurd. Volgende week volgt het protocol over de kleedkamers.
Met betrekking tot de gezamenlijke nieuwsbrief wordt gezocht naar het juiste moment. Hiervan
brengen wij jullie op de hoogte.
Wicher Schreuders vult zijn vragen aan met de opmerking dat het dus zou kunnen zijn dat de
competities in de derde divisie of bij de jeugd die over meerdere delen van het land gespeeld worden
dat dit jaar niet uitgespeeld kunnen worden.
Jan Dirk van der Zee bevestigt dat dit tot een van de mogelijkheden behoort.
8. Spreker geeft aan dat de deze keer gekozen strategie momenteel intern wordt beschouwd. De
kaders hoe wordt gehandeld bij (noodgedwongen) voortijdige beëindiging van de competitie
zullen helder zijn voordat de competities van start gaan.
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4. SEIZOEN 2020/’21
4.1 Seizoensplan 2020/’21
Het seizoensplan is de uitwerking voor komend seizoen van het KNVB Strategisch plan 2018-2022.
Per strategische pijler zijn ambities en projecten geformuleerd. Een en ander sluit aan de
toetsingskaders zoals opgesteld met de ledenraad.
Jan Dirk van der Zee licht toe dat ook bij het opstellen van het seizoenplan rekening is gehouden de
voortdurende effecten van de Coronapandemie. De coronagevolgen voor financiën en personeel zijn
door de directie in kaart gebracht. Dit heeft impact op de mogelijkheden en de ambities. De plannen
die nu in het seizoensplan 2020/’21 staan zijn plannen die daarbij passen. Tegelijkertijd is ervoor
gekozen geen nieuwe grote projecten op te starten.
Er wordt geconstateerd dat er ter vergadering geen vragen zijn.
Het seizoensplan 2020/’21 wordt voor wat betreft amateurvoetbal door de vergadering vastgesteld.
4.2 Begroting amateurvoetbal 2020/’21
Het amendement waarover bij dit agendapunt gesproken wordt is toegevoegd aan het verslag. Klik
hier om deze te bekijken.
Brigitte van der Burg geeft aan dat we beginnen met een toelichting door Jos Vranken namens de
auditcommissie van de raad van toezicht. Daarna krijgt Meta Römers het woord gevolgd door de
eerstgenoemde indiener van het amendement Theo Aaldering. Daarna zal de vergadering ruim de
gelegenheid krijgen om vragen te stellen.
Brigitte van der Burg verwijst naar de agendeerde begroting. Specifiek omdat het bestuur een
begroting voorlegt die sluit met een tekort van -€1.004.100. Het verschil wordt aangevuld vanuit het
weerstandvermogen.
Spreker meldt dat volgens afspraak er voorafgaand aan de vergadering de Bijeenkomst Begroting
heeft plaatsgevonden op 9 juni jl. Daarnaast heeft met de indieners van het amendement, directie en
Mark van Berkum, vrijdag middag 19 juni overleg plaatsgevonden. De ledenraad is hiervan via de mail
op de hoogte gebracht.
Als lid van de auditcommissie en namens de raad van toezicht geeft Jos Vranken in aanvulling op het
schriftelijke advies dat reeds bij de stukken was gevoegd, een uitgebreide toelichting op het doorlopen
proces, de inhoud van de begroting en het belang van vertrouwen. Spreker geeft aan dat de raad van
toezicht dat van belang vindt gelet op de vernomen zorg bij in ieder geval een deel van de ledenraad
en het daaruit voortvloeiende aangekondigde amendement.
De raad van toezicht deelt de zorgen over de financiële consequenties van deze bizarre tijd. Als
eerste staat natuurlijk het gezondheidsvraagstuk centraal, maar voor verenigingen/bedrijven is de
coronacrisis ook een financieel vraagstuk. Dit maakt dat de toezichthouders meer dan ooit hebben
meegekeken in het proces van totstandkoming van de begroting en hebben gereflecteerd met de
directie op wat de afgelopen maanden heeft plaatsgevonden en de consequenties daarvan voor de
begroting. Spreker spreekt in dit verband de waardering uit voor het team dat vanuit de organisatie
alle werkzaamheden heeft verricht.
In het proces is door de directie veel gesproken met de auditcommissie, de gezamenlijke
auditcommissie, de voltallige raad van toezicht en de vergadering van toezichthouders. De
toezichthouders hebben de directie uitgedaagd en ondersteund om een zo realistisch en actueel
mogelijke begroting voor te kunnen leggen. Ook de ledenraad is door de directie meegenomen in de
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financiële ontwikkelingen als gevolg van corona en de voorliggende begroting is uitgebreid toegelicht
en voorbesproken tijdens de Bijeenkomst Begroting. Via de V&A zijn veel gestelde vragen schriftelijk
van antwoorden voorzien.
Kijkend naar de inhoud geeft Jos Vranken aan dat de raad van toezicht ervan overtuigd is dat er
weloverwogen keuzes zijn gemaakt. De ingestelde veiligheidsmodus heeft geleid tot beperking van
kosten. In het proces van de begroting zijn daarnaast een aantal stevige bezuinigingen doorgevoerd.
Deze voorzichtigheid is in lijn met wat je moet verwachten van wat er nog op de KNVB af kan komen.
De veiligheidsmodus wordt gecontinueerd. Ondanks de zorgvuldigheid en terughoudend bij het
opstellen van de begroting kan het zijn dat (verder) ingrijpen nodig is. Dan is het zaak tijdig en
adequaat te reageren.
De raad heeft kennisgenomen van het door ledenraadsleden voorbereide amendement. De raad
constateert dat een aantal zaken in het amendement juridisch niet mogelijk zijn om uit te voeren, maar
constateert daarbij dat de gevraagde acties in hoge mate onwenselijk of onverstandig zijn in het licht
van bijvoorbeeld het beleid en de strategische prioriteiten. De gevraagde acties zijn dermate rigoureus
dat in gang gezette, noodzakelijk ontwikkelingen kapot gemaakt worden, inclusief een aantal
inkomstenstromen die gekoppeld zijn aan die ontwikkelingen.
Jos Vranken benadrukt dat onder normale omstandigheden een sluitende begroting het uitgangspunt
is. Maar iedereen is er langzaam van doordrongen dat COVID19 een wereldwijde crisis is die zijn
weerga niet kent. Juist een koepel als de KNVB is het aan zijn stand verplicht om vooruit te kijken;
verenigingen hebben vaak noch de kracht, noch de middelen dat te doen. Dit is het moment om met
de handrem maar wel proactief te investeren en aanspraak te doen op de middelen waarover de
KNVB beschikt. Hij stelt de vraag wanneer er dan wel een situatie zich zal voordoen dat een beroep
op het weerstandsvermogen dat hiervoor bedoeld is aangewezen is als deze crisissituatie dat niet
rechtvaardigt.
Jos Vranken benadrukt tot slot nog eens het doorlopen proces, de zorgvuldigheid, weloverwogen
keuzes, alsook het feit dat de afgelopen 5 jaar de raad van toezicht geen enkele aanleiding heeft
gehad om te twijfelen aan de integriteit en zorgvuldigheid van bestuur en directie voor wat betreft de
financiële huishouding. De raad van toezicht adviseert in dat licht om de voorliggende begroting als
zodanig vast te stellen. De raad begrijpt de geuite twijfel maar vraagt om het bestuur het voordeel van
de twijfel te geven.
Namens directie en bestuur hecht Meta Römers eraan ook nog kort toe te lichten. Meta Römers
bevestigt dat er een bijzondere begroting voorligt. De geagendeerde begroting is niet de eerste
opgemaakte versie maar op zijn minst de 4de. Waar eerst de gedachte was de initieel opgestelde
begroting te voorzien van een ‘oplegger’ waarin actuele ontwikkelingen werden aangegeven met de
impact daarvan, is op verzoek van de auditcommissie uiteindelijk toch gekozen om met het oog op de
vergaderingen een meest recente begroting op te maken met daarin de meest actuele inzichten
verwerkt.
Het proces om te komen tot een begroting is al in februari gestart waarbij collega’s hun plannen en
ambities voor het aankomende seizoen mochten pitchen. In die fase is direct al voor ongeveer 2,7
miljoen aan gepitchte plannen geschrapt. Met het verder ontwikkelen van de coronapandemie is de
begroting diverse malen op regelniveau geanalyseerd. Waarbij steeds dringender de vragen centraal
stonden: is het noodzakelijk, moet er voortgang zijn, kan er getemporiseerd worden, kan het gestopt
worden? Uitgangspunt is steeds geweest om een sluitende begroting te maken. Om deze reden is
nog eens 2,2 miljoen aan plannen geschrapt. Dit waren geen populaire beslissingen want ze hadden
direct invloed op de organisatie.
De maatregelen van het lopende seizoen en die in het kader van de voorliggende begroting bij elkaar
opgeteld, is er in totaal in de veiligheidsmodus voor 6 miljoen bezuinigd. Dat heeft enorme impact. Het
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punt is bereikt dat directie/bestuur het onverantwoord vonden om nu al nog verdere maatregelen te
nemen. De overheersende mening is dat met de huidige begroting een verantwoord risico wordt
genomen. De liquiditeitspositie van de organisatie is gezond. Het weerstandvermogen is op orde en
kan de onttrekking van €-1.004.100 dragen.
Tot slot wil Meta Römers nog twee punten belichten:
1. Ondanks alle zorgvuldigheid en terughoudendheid bij het opstellen van de begroting, is
waakzaamheid meer dat ooit geboden. Dat betekent dat monitoring van de (financiële)
ontwikkelingen lopende het komende seizoen een andere waarde gaat krijgen. De monitoring zal
daarom worden geïntensiveerd. De toezegging wordt gedaan dat ook de ledenraad op een
frequentere basis meegenomen zal worden. Als de situatie daarom vraagt, dan zal alsnog verder
(moeten) worden ingegrepen.
2. Tijdens de bijeenkomst op 9 juni is de toezegging gedaan nog eens uit te (laten) zoeken of de nu
in de begroting verwerkte CAO- en/of beoordelingsverhoging op 0 gezet zou kunnen worden. Bij
wijze van bezuiniging maar ook signaal. E.e.a. is juridisch getoetst. De conclusie – kort
samengevat - is dat de werkgever niet eenzijdig tot een dergelijk besluit kan komen. Zelfs in
overleg met OR en/of werknemers(vertegenwoordigers) is het afwijken van gemaakte afspraken
ten nadele van werknemers juridisch niet houdbaar. Wel geldt – en dat is aanvullende informatie
op wat eerder is gedeeld – dat de huidige CAO afloopt op 1 januari 2021. De onderhandelingen
zullen logischerwijs aangewend worden om tot een lager percentage dan 2% te komen.
Theo Aaldering licht als indiener van het amendement toe dat er gisteravond nog uitvoerig gesproken
is met Meta Römers, Jan Dirk van der Zee, Mark van Berkum en de overige indieners van het
amendement. Aanbod zijn gekomen: de begroting, communicatie, informatieniveau, ontstane beelden,
weerstandsvermogen, bestemmingsreserve en een financiële commissie. Ook verschillende
ledenraadsleden hebben input geleverd, denk hierbij aan: Ivar Brouwer, Henk Hoiting en Jos Bartels.
Spreker geeft aan dat mede door alle nadere informatie en gedeelde visies, een ander beeld is
ontstaan. Met de toezeggingen die gedaan zijn betreffende monitoring, communicatie en de
gelegenheid om samen te kijken naar een financiële commissie trekken de indieners het amendement
in.
Door Theo Aaldering wordt nog toegevoegd dat de gedachtenvorming omtrent toegevoegde waarde
van een financiële commissie vooral ook betrekking zou moeten hebben op de vraag hoe dat bijdraagt
aan een betere communicatie richting de ledenraad en daarmee een beteren informatiepositie.
Tot slot geeft spreker aan dat in het geval van financiële meevallers deze terugvloeien naar het
weerstandvermogen.
De technisch voorzitter constateert dat de gevraagde toezeggingen van de zijde van het bestuur al
lijken te zijn gedaan, maar vraagt zekerheidshalve bevestiging. Vooruitlopend daarop wordt ook
expliciet nog eens bevestiging gevraagd of de toezeggingen betekenen dat het amendement inzake
de begroting wordt ingetrokken. Laatstgenoemde bevestiging wordt vanuit de ledenraad gegeven.
Meta Römers zegt nog eens expliciet toe, dat de ledenraad actief bij de monitoring wordt betrokken.
Spreker verwijst ook naar datgene dat in de V&A dienaangaande is opgenomen. Toegezegd is al dat
de meest actuele stand van zaken ten aanzien van de begroting 2020/’21 zal worden geagendeerd
voor de najaarsvergadering. Het voorstel is voorts om op maandelijkse basis de 5 belangrijkste pijlers
van de begroting; ledenaantallen, convenant stimulering jeugdvoetbal, vertegenwoordigend voetbal,
personeelskosten en partnership en commercie, te monitoren en het effect op de begroting daarbij in
kaart te brengen en te melden. Aangegeven wordt daarbij dat niet alleen met monitoring wordt
gekomen, maar ook met maatregelen mocht dat nodig zijn. Daarnaast wordt bevestigd dat als er
meevallers zijn dat we deze niet anders gaan bestemmen maar laten terugvloeien in het resultaat
zodat dit gebruikt kan worden om het weerstandsvermogen aan te zuiveren.
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Door de vergadering worden de volgende vragen gesteld/opmerkingen geplaatst:
1. Walter Blondeel roept op ondanks dat hij het amendement wou steunen om in te stemmen
met de door het bestuur voorgelegde begroting.
2. Menso de Maar vraagt of inzichtelijk is wat het minimumniveau van het weerstandsvermogen
zou mogen zijn. Aangegeven wordt dat het goed zou zijn, ook voor het proces, om vast te
stellen tot en met welk niveau het weerstandsvermogen mag dalen voordat er ingegrepen
wordt.
3. Henk Hoiting informeert naar de inzichten in de ontwikkeling van het ledenaantal per 16 juni jl.
Daarnaast informeert hij naar hoe er ingezet wordt aankomend seizoen op een eerder
besproken punt: intensivering op behoud en aantrekken van scheidsrechters. Tevens stelt hij
voor om in de agenda van de najaarsvergadering een punt in te ruimen voor
begrotingswijzigingen naast het maandelijks op de hoogte houden.
4. Ingrid Kloosterman meldt dat het haar nog altijd verbaast dat enerzijds staatsteun wordt
gevraagd en anderzijds salarisverhoging aan de orde kan zijn. Spreker geeft aan dat het niet
zo is dat zij de medewerkers dit niet gunt, maar in een tijd waarin wij allen de broekriem aan
moeten trekken zouden de salarissen naar haar inzien niet omhoog moeten gaan.
5. Henk Bolhaar geeft aan blij te zijn dat het amendement is ingetrokken. Hij informeert
daarnaast of het bestuur van zins is specifiek te gaan vragen aan de overheid om
compensatie voor het missen van inkomsten uit kaartverkoop bij de interlands. Deze derving
is rechtsreeks het gevolg van de keuze van het kabinet om publiek te verbieden /of
wedstrijden tot september niet te laten plaatsvinden. Daarmee is er een rechtstreeks verband
tussen de genomen maatregel van het kabinet en het missen van inkomsten.
6. Joep Timmermans dankt Jos Vranken voor zijn woorden. Spreker maakt daarbij melding dat
zijns inziens het overleg tussen het bestuur en de raad van toezicht niet in de plaats kan
komen van het overleg met de ledenraad. Een goede informatiepositie van ledenraadsleden is
noodzakelijk nu zij aangesproken worden door de verenigingen. Voorts hecht Joep
Timmermans er belang aan de vergadering deelgenoot te maken van de worsteling die hem
treft bij het voorbereiden van de vergadering op het punt van de begroting. Inzicht en overzicht
in de materie zijn daarbij van cruciaal belang. Het gevoel is dat hij op moment onvoldoende
geëquipeerd is en wordt om zijn rol te vervullen.
Meta Römers beantwoordt de gestelde vragen/opmerkingen:
1. Ze bedankt Walter Blondeel voor het vertrouwen.
2. Spreker geeft aan dat er geen minimumniveau van het weerstandsvermogen is afgesproken
met de ledenraad. Het weerstandsvermogen zal worden aangevuld met meevallers uit
komend seizoen. Afgesproken wordt dat als de begroting wordt vastgesteld en er afwijkingen
worden geconstateerd ten opzichte van de gemaakte aannames in de begroting er meteen
gehandeld wordt.
3. Het laatste inzicht is dat de daling van het ledenaantal (weer) in de buurt van de 2% zit. Dit
komt overeen met wat we begroot hebben. Er is echter wel voorzichtigheid te betrachten: het
seizoen loopt per 30/6 af. De ervaring leert dat verenigingen in de laatste week administratie
kunnen bijwerken. De komende weken zijn dus nog belangrijk. De instroom herstelt weer
enigszins in positieve zin.
Jan Dirk van der Zee vult aan dat het dit jaar extra belangrijk is dat verenigingen deze zomer
actief zijn door voetbal aan te bieden. Hier ligt ook een grote kans voor het voetbal.
Voor wat betreft de vraag omtrent arbitrage. Het plan dat is opgesteld mede naar aanleiding
van de gedachtewisseling tijdens de werkconferentie van de ledenraad in februari 2020, kan
niet in die vorm worden uitgevoerd. Dit omdat er door de coronapandemie keuzes gemaakt
moest worden in huidige veiligheidsmodus. In afgeslankte vorm gaan we wel aandacht
besteden aan dit onderwerp. Kern daarbij is beter gebruik te maken van beschikbare
menskracht en middelen. E.e.a. wordt nu uitgewerkt en gaat in samenspraak met de afdeling
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van Art Langeler Er wordt een koppeling gemaakt met de verenigingsadviseurs en TJC’ers.
Toezegging wordt gedaan het aangepaste plan te delen als het af is.
De toezegging omtrent agendering van de stand van zaken begroting voor de
najaarsvergadering is gedaan.
4. Het gemaakte punt is duidelijk. Een inhoudelijk toelichting is namens het bestuur reeds
verstrekt.
5. Het effect van de genoemde maatregel is voor amateurvoetbal inderdaad zeer substantieel.
Tot en met kerst zonder publiek spelen heeft een geschat negatief effect van €1,2 miljoen op
inkomsten uit kaartverkoop in de begroting. In gesprekken met het ministerie en het
NOC*NSF over een mogelijk steunpakket wordt dit punt aan de orde gebracht voor mogelijke
compensatie.
6. Waardering wordt uitgesproken voor de openheid waarmee Joep Timmermans zijn beeld
schetst. Het is ondanks alle inzet daartoe blijkbaar niet gelukt om alles voor 30 mensen
inzichtelijk en duidelijk te maken. Ook geldt dat financiën een expertise is die niet iedereen
heeft en ook niet hoeft te hebben. Inzet is evenwel zoals eerder aangegeven tot verdere
verbetering van het proces op dit punt te komen.
Jan Dirk van der Zee vult aan dat het duidelijk en logisch is dat soms het overzicht weg is. Spreker
vraagt - zakelijk samengevat – wel aandacht voor de gekozen structuur en systematiek waarbij juist
een aantal experts gepositioneerd zijn voor het dagelijkse en specifieke toezicht (RvT en
auditcommissie) en de ledenraad daardoor meer op hoofdlijnen kan en mag blijven. Want ook relevant
is de vraag: hoeveel dieper moet er worden gegaan in het toelichten, en wanneer ben je tevreden met
de informatie die je krijgt. Het zou mooi zijn als er dan ook op enig moment vertrouwen is. Jan Dirk
van der Zee geeft in dit verband aan geschrokken te zijn van het amendement, naar inhoud en
vanwege het proces en daarover ook nog graag het gesprek aan te gaan ter voorkoming van
herhaling. Waarbij in de ogen van spreker geldt dat een financiële commissie vanuit de ledenraad, zou
kunnen helpen, maar alleen als zo’n commissie dan ook mandaat krijgen.
Vanuit de vergadering volgen nog een aantal aanvullende vragen/opmerkingen:
- Walter Blondeel merkt op dat de worsteling ook te maken heeft met de plaats en positie van
de ledenraadsleden in het geldende model van bestuur – raad van toezicht – ledenraad.
- Henk Hoiting geeft aan dat zijns inziens de begroting aan inzicht wint als nog meer kosten en
baten/dekking op projectniveau zouden worden toegelicht. Het goed is om op sommige
projecten/posten een toelichting te krijgen in de begroting.
- Jan Bosch bevestigt dan hij geen voorstander is van Voetlab en vraagt waar Voetlab actief is
want dan wil hij er persoonlijk een keer naar toe om een beeld te vormen bij het concept.
- Wicher Schreuders informeert naar een lijst met clubs waar Voetlab actief is.
Jan Dirk van der Zee geeft naar aanleiding van de opmerkingen van Henk Hoiting aan dat op veel
plaatsen in de begroting specifiek op kostenpost en project wordt toegelicht, maar de oproep is hem
duidelijk. Spreker geeft aan dat er een lijst met clubs beschikbaar zal worden gesteld zodat de
ledenraadsleden weten waar Voetlab actief is en dat Jan Bosch uitgenodigd zal worden om te kijken
bij een club ter beeldvorming.
Alle vragen gesteld en opmerkingen geplaatst kunnen hebbende, de directie/bestuur met reactie
gehoord hebben, neemt de vergadering de voorgestelde begroting unaniem aan.
Brigitte van der Burg neemt na deze besluitvorming als technisch voorzitter en met het oog op haar rol
bij het ordentelijk verloop van de processen, de gelegenheid te baat te constateren dat het proces
formeel goed verlopen is. Er lijkt echter wel ruimte om de samenwerking soepeler te laten verlopen. Er
moet in de toekomst tijd genomen worden om te bespreken hoe dit proces op dat vlak beter zou
kunnen gaan. Want geheel los van formele rechten en plichten: de consequenties waren zeer groot
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geweest als het amendement in stemming was gekomen en aangenomen was. De vraag is in de ogen
van de voorzitter relevant hoe in gezamenlijkheid een stap van verbetering kan worden gezet.
Brigitte van der Burg geeft de vergadering nog eenmaal de ruimte voor opmerkingen betreffende dit
agendapunt:
- Ton Hendrickx roept de vergadering op om het punt van verbeteringen niet op een voorstel
van het bestuur te wachten. Spreker geeft aan vooral de onderlinge communicatie in de
ledenraad als verbeterpunt te zien. Desgevraagd door de voorzitter toont Ton Hendrickx zich
bereid met ideeën dienaangaande te komen. Hij geeft aan dat zijn pandemonium zat in de
onderlinge communicatie Jos Bartels verwijst voor wat betreft het vorige punt naar de
commissie ‘Functioneren ledenraad’ die de ledenraad heeft ingesteld.
- Theo Aaldering deelt mee dat het gelopen proces hem ook veel gebracht heeft. De
toegevoegde informatie in de extra Teams-sessie met het oog op het amendement heeft hem
een compleet beeld gegeven. Spreker heeft ook veel aan de reacties van ledenraadsleden
gehad. Na het overleg met directie en indieners van het amendement had hij pas een duidelijk
beeld.
- Mark van Toorn geeft aan dat er gewerkt moet worden aan het vertrouwen richting het
bestuur. Het proces kan en moet duidelijker en efficiënter verlopen.
- Ludo Goudkuil merkt op dat de ledenraad meedenkt over het strategisch beleid en de
financiën. Vanuit de kaders die de ledenraad bepaalt, worden projecten uitgewerkt en
financiën gekoppeld. Als die vorm verder wordt uitgediept, kan dat goede bijdrage leveren.
- Ingrid Kloosterman licht toe dat tijdens de bijeenkomst van 9 juni voor haar het beeld ontstaat
inzake de begroting. Na die bijeenkomst begint bij haar pas het proces van meningsvorming.
Brigitte van der Burg geeft aan dat al deze ingebrachte punten onderdeel uit zullen maken van het
gesprek met de ledenraad en bestuur over hoe tot verbetering te komen. Zij ziet een uitnodiging van
Ton Hendrickx (hij maakt ook onderdeel uit van de Commissie Functioneren van de LR) en Jos Bartels
namens de commissie functioneren hiertoe tegemoet.

5. GOVERNANCE
5.1 Zittingstermijn ledenraad
Het amendement waarover gesproken wordt bij dit agendapunt is toegevoegd aan het verslag. Klik
hier om deze te bekijken.
Het bestuur amateurvoetbal heeft een voorstel geagendeerd inhoudende dat de zittingstermijn van de
ledenraad amateurvoetbal wijzigt van drie jaar naar vier jaar. Als ingangsdatum wordt voorgesteld bij
de verkiezingen van de volgende ledenraad zoals aan de orde in december 2021.
Het voorstel vloeit voort uit een discussie die is gestart sinds het in werking treden van het nieuwe
ledenraadsmodel in 2016. In november 2018 heeft het bestuur amateurvoetbal de toezegging gedaan
op een nader moment met een voorstel te komen voor wat betreft de duur van de zittingstermijn.
Met agendering van het voorstelt geeft het bestuur invulling aan de gemaakte afspraak tijdens de
najaarsvergadering 2018.
N.a.v. het geagendeerde voorstel is een door een aantal leden van de ledenraad een amendement
ingediend. Het amendement volgt – kort samengevat – het voorstel van het bestuur om de
zittingstermijn van drie jaar te verlengen naar vier jaar, maar voorziet in onmiddellijke invoering. Als
gevolg hiervan eindigt de termijn van de huidige ledenraad niet eind 2021, maar eind 2022.
In het voorstel van het bestuur was al ingegaan op de mogelijkheid van onmiddellijke invoering.
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Ingrid Kloosterman licht als een van de indieners desgevraagd het amendement nog kort toe. Zij
verwijst naar de tekst van het amendement en benadrukt daaruit dat de ‘oude’ ledenraad al gesproken
heeft over het verlengen van de zittingsduur. Er waren destijds vanuit het bestuur moverende redenen
om het besluit niet op dat moment te nemen, maar op een later moment aan de orde te hebben.
Daarbij is toen ook vastgelegd dat dat zou kunnen leiden tot de situatie dat de termijn van een zittende
ledenraad werd verlengd van 3 naar 4 jaar. De indieners van het amendement zien in deze aanloop
alle reden om de verlenging van de termijn direct te laten ingaan en geen zwaarwegende reden
daarmee te wachten tot een nieuwe termijn.
Joep Timmermans geeft eveneens een toelichting op het doel van het amendement, de geschiedenis
en geeft aan voorstander van het amendement te zijn.
Henk Hoiting meldt in te willen stemmen met het voorstel van het bestuur. Hij geeft aan tegen het
amendement te zijn. Hij vindt het niet correct dat een raad lopende zijn termijn de zittingsduur
verlengt.
Henk Bolhaar vraagt de indieners van het amendement – gelet op het in het amendement
aangehaalde argument van continuïteit - of zij open staan om de termijnen van andere functies ook
aan te passen van drie naar vier jaar. Van de zijde van Ingrid Kloosterman en Joep Timmermans
wordt die bereidheid bevestigd.
Wicher Schreuders verklaart vooruitlopend op stemming zijn steun voor het amendement; spreker
baseert zijn steun op het doorlopen proces dat reeds startte tijdens de termijn van vorige ledenraad.
Alles gezegd zijnde en alvorens tot stemming over het amendement wordt overgegaan, wordt door
Mark van Berkum aangegeven dat er gelet op het feit dat sprake is van een voorstel tot wijziging van
de reglementen 2/3de van de aanwezige en geldig uitgebrachte stemmen nodig is. Met 27 stemmen
aanwezig in de vergadering moeten 18 stemmen voor zijn. Als het amendement wordt aangenomen
hoeft er niet meer gestemd te worden over het voorstel van het bestuur.
Amendement wordt door de vergadering aangenomen met de noodzakelijk meerderheid van 22
stemmen voor, 4 stemmen tegen en 1 onthouding. Daarmee is besloten dat de zittingstermijn wordt
verlengd naar vier jaar en deze wijziging per direct ingaat.
Walter Blondeel geeft aan zich te hebben onthouden van stemming omdat de duur van de termijn hem
niet uitmaakt.
Wicher Schreuders geeft aan als gemachtigde van Klaas Groenendijk tegen het amendement te
hebben gestemd.
5.2 Update Commissie functioneren ledenraad
Namens de Commissie functioneren ledenraad licht Jos Bartels de voortgang van de commissie toe.
Spreker geeft aan ook schriftelijk met een terugkoppeling te komen richting de ledenraad. Op
hoofdlijnen neemt hij de vergadering meer in een aantal ontwikkelingen:
- Reglement van Orde, specifiek gericht op de positie van de belangenorganisaties als
adviserend lid in de vergadering van de ledenraad: de commissie is voornemens om de BAV
bij de eerstvolgende bijeenkomst uit te nodigen. De commissie wil in een gesprek met de BAV
het gevoel wegnemen dat er inhoudelijk veel verandert als de belangenorganisaties geen
adviserende leden meer zouden zijn.
- Onder ledenraadsleden gehouden enquête: Spreker geeft aan hiermee aan de slag te zijn.
Onderdeel hiervan zal zijn om te kijken naar de fundamentele dilemma’s en deze voor te
leggen aan de vergadering.
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Aandachtspunt ‘Voorbereiding van de vergadering/ruimte voor input van uit ledenraadsleden’:
Tijdens de werkconferenties is er conform afspraak ruimte geweest voor overleg tussen
ledenraadsleden over door ledenraadsleden zelf geagendeerde onderwerpen. Deze ruimte
was er ook bij de Bijeenkomst Begroting. Gezien de coronamaatregelen was op dit laatste
punt ruimte voor verbetering. De commissie gaat hiermee aan de slag. De commissie voegt
hier met welnemen van de vergadering de opdracht aan toe om te kijken naar hoe we omgaan
met het proces van bespreking van de begroting.
Openstaande punten van de voormalige Commissie Governance: Gekeken is naar de
openstaande punten. Dat betrof een beperkt aantal. Deze sluiten aan op de huidige doelen
van de Commissie functioneren ledenraad en zullen voor zover aan de orde daarbij betrokken
worden. Spreker memoreert een punt in het bijzonder: de eerder uitgesproken ambitie toe te
groeien naar één toezichthoudend orgaan op bondsniveau. Daarbij is in ieder geval voor de
commissie van belang bespreekbaar te maken hoe we het toezicht dan kunnen waarborgen
op amateurvoetbalniveau.

De vergadering neemt kennis van de ter vergadering geschetste voortgang.

6. ONTWIKKELINGEN COMPETITIE AMATEURVOETBAL
De slides van dit agendapunt zijn toegevoegd aan het verslag. Klik hier om deze te bekijken.
Hans Schelling, manager operations bij het amateurvoetbal, presenteert ter vergadering aan de hand
van sheets de ontwikkelingen betreffende de competitie amateurvoetbal. Spreker memoreert in dit
verband dat de geschetste beleidsinitiatieven passen binnen de door de ledenraad besproken
toetsingskaders, in het bijzonder die van het strategische project “KNVB-georganiseerd
verenigingsaanbod.
Aandacht wordt achtereenvolgens besteed aan:
• Senioren zaterdag-/zondagvoetbal.
Aangegeven wordt dat in bepalen delen van Nederland over de afgelopen jaren een
substantiële verschuivingen van (standaard)teams van de zondag naar de zaterdag te zien is.
Deze ontwikkeling baart ook de clubs zorgen. Gelet op de impact daarvan op de kwaliteit van
de competities. Dit vraagt om een gedegen discussie. De ambitie wordt uitgesproken om een
voorstel hierover te agenderen voor de najaarsvergadering.
• De nieuwe topstructuur die gecreëerd is voor de o21 / o23 competitie.
• Globaal worden de opzet en het aantal poules geschetst dat gaat starten per seizoen
2020/’21. Het aantal inschrijvingen voor Onder 23-competities, maar ook de verdere reacties
hieromtrent stemmen positief. Er is in dat opzicht sprake van een succesvolle uitbreiding van
het aanbod. Het aantal inschrijvingen heeft overigens consequenties voor de reserve
hoofdklasse aangezien er daar 23 teams uit verdwijnen. Het overige aanbod in het
seniorenvoetbal:
o 7 tegen 7 en 35/45+ voetbal.
o De bijeenkomsten waar gesproken is over het behoud junioren – de doelgroep 18 tot
en met 23 jaar (B-categorie).
• Vrouwen- en meidenvoetbal
Hiervoor geldt dat er met de BVO’s een traject gestart is gericht op het voldoen aan
kwaliteitsnormen. Dit met als doel om uiteindelijk te komen tot een licentiereglement dat
voldoet aan de eisen van de UEFA. Ook wordt melding gemaakt van de commerciële
overeenkomst getekend met de clubs. Voor de zichtbaarheid van de eredivisie vrouwen helpt
de tendens van terugkeer van (oud)internationals op de Nederlandse velden.
• Juniorenvoetbal:
o De term teamindex wordt toegelicht: het algoritme dat gebruikt wordt om de
competitie indeling beter te maken. De beschikbare data wordt gebruikt om de sterkte
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van spelers (spelersindex) te bepalen. Door inzet van spelersindexen en teamindexen
kunnen we betere gelijkwaardige teams tegen elkaar te laten spelen. In de toekomst
zouden de clubs geadviseerd kunnen worden met betrekking tot het indelen van de
jeugdteams door middel van de spelersindex en teamindex.
o Betreffende de doelgroep 12 t/m 15 jaar B-categorie wordt aangegeven dat het
huidige voetbalaanbod bekeken wordt of het aantrekkelijk genoeg blijft/is voor de
doelgroep.
Pupillenvoetbal:
Er kan daarmee veel winst worden geboekt als het gaat om aanbieden van wedstrijden op het
eigen niveau. Er komt meer informatie voor handen en er kan sneller gehandeld worden. Ook
wordt stilgestaan bij het afschaffen van de ranglijsten. Voor de duidelijkheid wordt gesteld dat
wedstrijden gespeeld (blijven) worden om te winnen, maar – beeldend gesteld – op het einde
van het seizoen worden geen bloemen meer uitgereikt.
Zaalvoetbal.
Komend seizoen wordt er gestart met het nieuwe competitie format van het zaalvoetbal
bestaande uit 16 teams in plaats van 12 teams per poule. De competitie verloopt vervolgens
volgens het zogenaamde ‘split-season-model’. Dit met als doel het aantal ‘dode’ wedstrijden
terug te brengen. Een ‘dode’ wedstrijd is een wedstrijd waarvan de uitslag geen invloed meer
heeft promotie en/of degradatie. Onderzoek had opgeleverd dat in de hoogste
zaalvoetbalcompetities veel van deze ‘dode’ wedstrijden zijn. Dat doet afbreuk aan het plezier
en de ontwikkeling.

Brigitte van der Burg stelt de vergadering in de gelegenheid om vragen te stellen en/of opmerkingen te
maken:
1. Frans Cornelisz vraagt naar de status van het Walking Football.
2. Ton Hendrickx informeert wie er toegang heeft tot de data van de teamindex en de
spelersindex. Hij geeft aan dat de data van individuele spelers interessant zou kunnen zijn
voor betaald voetbalorganisaties.
3. Menso de Maar informeert naar een toekomstig scenario waarbij je met de teamindex geen
competitie indeling meer zou hoeven te hebben, maar via één grote lijst van teams telkens
tegen de onmiddellijk boven je of onder je gesitueerde ploeg speelt. Daarnaast stelt hij een
vraag over 35/45+ 11 tegen 11 competitie: spreker geeft aan dat er nu een ontwikkeling
gaande is dat de gesloten competities opengesteld worden. De redenatie die hieraan
gekoppeld wordt betreft spelniveau, reisafstanden en respect & sportiviteit. In andere
competities worden problemen ervaren met een aantal teams en daarom worden deze
competities nu samengevoegd.
4. Ludo Goudkuil informeert wat het doel van de enquête is over zaterdag-/zondagvoetbal?
Daarnaast vraagt hij om een toelichting op het begrip ‘representatieve spelers’ waarnaar de
enquête verstuurd gaat worden. Tevens informeert hij naar de status van de discussie omtrent
tweede elftallen (van hoog spelende verenigingen) die in standaard competities willen
voetballen.
5. Wicher Schreuders gaat ervan uit dat de informatie opgedaan in het voortraject over zaterdag/zondagvoetbal gebruikt zal worden. Spreker geeft voorts aan dat hij blij is met het succes van
onder 23. Spreker informeert of het klopt dat als een club een onder 23-team inschrijft dat dan
het eerstvolgende reserveteam geen tweede team meer mag zijn maar het derde team wordt.
6. Henk Bolhaar geeft aan verbaasd en erg ontstemt te zijn over het niet uitvoeren van een deel
van zijn initiatiefvoorstel. Spreker geeft aan dat de aanpak van de problematiek zaterdag/zondagvoetbal was opgenomen in de afspraken die ook gedeeld zijn met de ledenraad en
zou worden meegenomen tijdens de kleinschalige bijeenkomsten. Dat is niet (overal) gebeurd
Over de argumentatie dat de aanwezige groep niet geschikt was om de vragen betreffende
zaterdag-/zondag voetbal te bespreken, heeft Henk Bolhaar eerder zijn bedenkingen geuit.
Geconcludeerd wordt door spreker dat de afspraken die gemaakt zijn niet zijn nageleefd.
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Daarnaast telt spreker een vraag over een concrete casus in het pupillenvoetbal. Het betreft
de teamaanduiding bij de pupillen van AVC Heracles. De vraag of er naar een oplossing
gekeken kan worden.
7. Joep Timmermans verbaast zich over het feit dat tweede elftallen in de standaardklasse nog
steeds boven de markt hangt. Dat voorstel werd tijdens drukbezochte bijeenkomsten
afgewezen. Het lijkt spreker goed om dit onderwerp als afgehandeld te beschouwen.
8. Jos Blatter merkt naar aanleiding van de opmerking van Joep Timmermans op dat zijn
beleving is dat door de invoering van o23 de vraag vanuit clubs om hun tweede elftal in de
standaardklasse uit te kunnen laten komen, weggevallen is.
Hans Schelling beantwoordt de gestelde vragen:
1. Walking voetbal is geen KNVB georganiseerd verenigingsvoetbal. Initiatief en organisatie ligt
op lokaal niveau bij de verenigingen. Verenigingsadviseurs ondersteunen de clubs wel in de
organisatorische aanpak en opzet in de beginfase.
2. Slechts de KNVB beschikt over de data. Het is AVG-proof. Een en ander wordt enkel gebruikt
voor de totstandkoming van het wedstrijdschema.
3. Het is vooralsnog niet de bedoeling om de teamindex in te zetten voor het laddercompetitiemodel dat door Menso de Maar wordt bedoeld. Enerzijds zal promotie en
degradatie een rol blijven spelen en voor de poule-indeling in de B-categorie wordt de
teamindex ingezet.
Voor wat betreft de 35/45 11 tegen 11 competities is het uitgangspunt teams in te delen op
basis van hun voorkeur. Verzoeken gericht op het niet willen spelen tegen een bepaalde
tegenstander worden evenwel niet zo gehonoreerd. De gedachte daarbij is dat er uiteindelijk
een duurzamer oplossing komt als de daarachter schuilgaande oorzaken bespreekbaar
worden gemaakt en aangepakt. In het geval dat dit voorkomt wordt daarom het gesprek
aangegaan met betrokken verenigingen om tot een oplossing te komen. Mocht het voor de
indeling van de competitie logischer zijn om een team ergens anders te plaatsen dan wat was
aangevraagd, dan wordt hierover door KNVB gecommuniceerd met de betrokken vereniging.
4. Doel van de enquête is om informatie te krijgen over hoe de clubs in dit dossier staan. De
leegloop van de standaardzondag competitie leidt in sommige gebieden tot grote problemen.
Die bedreigen het voetbalplezier. Met name veel zondagclubs kijken nu voor een oplossing
naar de KNVB. De vraag is dan wat kun je er als KNVB aan doen, maar ook wat heeft
draagvlak. Hiervoor moeten we inzichtelijk hebben op welke manier aanbod kan voldoen aan
de vraag van verenigingen en spelers.
Representatieve spelers zijn spelers uit de standaardteams verspreid over de verschillende
districten.
Voor wat betreft de vraag over de tweede elftallen in de standaardcompetitie: deze wordt hier
nu niet meegenomen. De focus ligt in eerste instantie op het zaterdag/zondag vraagstuk.
Andere elementen en knelpunten van de voetbalpiramide worden daarna besproken en
betrokken bij de plannen in het kader van het optimaliseren van de competitie.
5. Aangegeven wordt dat er alleen een voortraject is geweest in West 2, niet landelijk. Het
voortraject wordt meegenomen maar zal niet een blauwdruk zijn voor het nu landelijk uit te
rollen traject en de daaruit volgende voorstellen.
De informatie dat indien een o23 team wordt ingeschreven er geen 2e elftal (onder die naam)
mag worden ingeschreven, klopt niet.
6. Bevestigd wordt dat ergernis van de spreker op het eerste punt bekend is. Daarover is op
meerdere momenten contact geweest.
Jan Dirk van der Zee vult aan dat het geen bewuste actie is geweest om een deel van het
initiatiefvoorstel niet uit te voeren en communicatie aan te passen. In alle oprechtheid is uiteindelijk
geconcludeerd dat de doelgroep die op de kleinschalige bijeenkomsten aanwezig was veelal niet
geschikt was voor een betekenisvolle discussie omtrent zaterdag- en zondagvoetbal.
Verontschuldiging wordt uitgesproken ten aanzien van de communicatie op dit punt naar verenigingen.
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Voor wat betreft de gestelde vraag: de casus en problematiek zijn bekend. Het speelt bij een aantal
clubs, er gaat naar gekeken worden en er zal vervolgens ook met de club contact opgenomen
worden.
7. Het massaal afwijzen van de tweede elftallen uit laten komen in de standaardklasse tijdens
één bijeenkomst hoeft niet representatief te zijn voor het gehele voetbal.
De vergadering heeft kennisgenomen van de presentatie ter vergadering.

7. AGENDA BONDSVERGADERING (WAARVAN HIER TE BEHANDELEN)
7.1 Voetbal is voor iedereen
De motie waarover bij dit agendapunt is gesproken is toegevoegd aan het verslag. Klik hier om deze
te bekijken.
Op 9 juni jl. is tijdens de bijeenkomst begroting door Ingrid Kloosterman aangekondigd dat zij
overwoog en motie in te dienen inzake diversiteit in alle vormen en geledingen van de KNVB. Dat
heeft zij uiteindelijk ook gedaan. Desgevraagd geeft Ingrid Kloosterman aan geen nadere toelichting te
hoeven geven op de motie omdat de hele ledenraad er schriftelijk kennis van heeft kunnen nemen.
De vergadering stemt met 24 stemmen in met de motie.
Brigitte van der Burg geeft ruimte aan de vergadering om een toelichting te geven op de stemming of
naar aanleiding daarvan:
- Jos Blatter gaat ervan uit dat de KNVB al met onderdelen van de motie aan de slag is naar
aanleiding van het incident waarvoor de KNVB in samenwerking met het kabinet het plan
Voetbal is voor iedereen heeft gelanceerd.
- Ingrid Kloosterman geeft aan dat zij het gezien de ontwikkelingen in de maatschappij
belangrijk vindt de intentie die motie wil vastleggen ook in de bondsvergadering, te
bekrachtigen. Het signaal om dat ook actief naar buiten toe uit te dragen, is eveneens van
belang.
De vergadering heeft kennisgenomen van het feit dat de stand van zaken ter vergadering zal worden
toegelicht.
7.2 KNVB Strategisch Plan 2018 – 2022: Seizoensplan 2020/’21
De vergadering heeft kennisgenomen van het Seizoensplan 2020/’21.
7.3 Financiën
De vergadering heeft kennisgenomen van de begroting seizoen 2020/’21.
7.4 Reglementaire aangelegenheden
De vergadering heeft kennisgenomen van de reglementaire aangelegenheden.

8. REGLEMENTSWIJZIGINGEN
Mark van Berkum meldt voorafgaand aan de behandeling van de reglementswijzigingen een
aanpassingen/toevoegingen. Vragen vanuit de vergadering maken onderdeel uit van de betreffende
reglementswijziging.
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8.1 AV – Gele en rode kaarten team-officials
De vergadering stemt in met het voorstel.
8.2 AV – Screening Reglement Tuchtrechtspraak – en Regelement Wedstrijden Amateurvoetbal
De vergadering stemt in met het voorstel.
8.3 AV – Uitbreiding speelgerechtigdheid
Aangegeven wordt dat in de aanvullende stukken de tekst in het reglement van lid 4 sub c is
aangepast.
Henk Bolhaar geeft aan tevreden te zijn over de agendering van dit punt en hoopt dat de vergadering
hiermee instemt.
De vergadering stemt in met het voorstel.
8.4 AV – Jaarlijkse screening Licentiereglement Amateurvoetbal
De vergadering stemt in met het voorstel.
8.5 AV/BOND – Definitie Contractspeler
Jos Blatter informeert bij 8.5 wat er staat met betrekking tot het zijn van een contractspeler.
Mark van Berkum geeft aan dat er een hiaat is doordat in de reglementen gesproken wordt over een
‘geregistreerde contractspeler’. Doordat in de definitie geregistreerde contactspeler staat gaat de
bepaling pas werken als het contact geregistreerd is. Vaak zit er een fase tussen het moment van het
sluiten van het contract tussen club en speler en het moment dat de KNVB iemand geregistreerd heeft
als contractspeler. Dat moment wordt opgelost door deze aanpassing.
De vergadering neemt kennis van het voorstel.
8.6 AV/BOND – Optimaliseren voetbalpiramide en herstructurering (jeugd) voetbalcompetities
Het voorstel maakt onderdeel uit van de herziene versie van de agenda verstuurd op 15 juni 2020.
Mark van Berkum meldt dat Henk Bolhaar erop heeft gewezen dat als gevolg van de reglementaire
wijziging de definitie van amateurverenigingen niet meer klopt. Dit, omdat een amateurvereniging op
grond van de huidige definitie uitsluitend is toegelaten tot deelneming aan de competitie van de sectie
amateurvoetbal.
Afgesproken is dat daar nog een aanvulling volgt voor de aanpassing van de definitie van een
amateurvereniging. De definitie die opgenomen zal worden in de Afkortingen en begripsbepalingen
van het Algemeen Reglement volgt in de Bondsvergadering.
De vergadering neemt kennis van het voorstel.
8.7 BOND – Verplichtingen leden (voetbalverenigingen)
De vergadering neemt kennis van het voorstel.
8.8 BOND – Solidariteitsbijdrage
De vergadering neemt kennis van het voorstel.
8.9 BOND – Overschrijvingsprocedure
De vergadering neemt kennis van het voorstel.
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8.10 AV - Uitsluiting
Het voorstel maakte onderdeel uit van de aanvullende stukken verstuurd op 12 juni 2020.
Henk Hoiting spreekt zijn waardering uit dat er vroegtijdig contact is geweest over de wijziging in het
reglement amateurvoetbal betreffende agendapunt 8.10.
De vergadering stemt in met het voorstel.
8.11 AV – Opleidingsvergoeding vrouwenvoetbal
Het voorstel hoeft enkel bekrachtigd te worden. Het voorstel is al geïmplementeerd.
De vergadering stemt in met het voorstel.
Brigitte van der Burg informeert of er verder nog vragen zijn vanuit de vergadering.
Ton Hendrickx stelt een vraag over het K&P-model. Daarin heeft een verandering plaatsgevonden
waarbij het bondsbestuur is vervangen door het bestuur amateurvoetbal. Kan er geconcludeerd
worden dat het bestuur amateurvoetbal ook beslist over de jeugdopleidingen van de betaald
voetbalverenigingen?
Mark van Berkum geeft aan dat de intentie is dat het bestuur amateurvoetbal beslist over het K&Pmodel bij het amateurvoetbal. Gemeld wordt dat er voorafgaand aan de bondsvergadering gezorgd
zal worden voor een antwoord op de gestelde vraag.

9. (HER)BENOEMINGEN
9.1 (Her)benoeming Tuchtorganen KNVB
De vergadering stemt in met alle voorgestelde (her) benoemingen.
Voor de lijst van de (her)benoemingen click hier.
9.2 Benoeming lid licentiecommissie amateurvoetbal
De vergadering stemt in met de benoeming van mevrouw mr. K.E.M. Roskam als lid van de
licentiecommissie amateurvoetbal tot en met 30 juni 2023.
9.3 Herbenoeming leden beroepscommissie licentiezaken
De vergadering stemt in met de herbenoeming van N. Kothai als lid en T. van der Lans als voorzitter
van de beroepscommissie licentiezaken amateurvoetbal tot en met 30 juni 2023.

10. RONDVRAAG
Brigitte van der Brug geeft de vergadering de ruimte voor vragen en/of opmerkingen:
Jan Bosch complimenteert de facilitaire groep die de vergadering mogelijk heeft gemaakt. Spreker zou
graag een procesvoorstel ontvangen met betrekking tot het aflopen van het termijn van Pier Eringa.
Jan Dirk van der Zee geeft aan dat het voorstel met betrekking tot het proces eraan komt en zal lopen
via de daartoe geformeerde commissie uit de ledenraad. De termijn van de RVT-leden Pier Eringa en
Jos Vranken lopen in het najaar af. Conform het daartoe bepaalde zal e.e.a. aan de orde zijn op de
najaarsvergadering. Hij is herbenoembaar.

Verslag
Ledenraad amateurvoetbal
20 juni 2020
Wicher Schreuders vraagt of de verslaglegging over de begroting en het zittingstermijn uitgebreider
mag dan het normaalgesproken zou worden gedaan.
Mark van Berkum beantwoord dat er geprobeerd zal worden in het verslag recht te doen aan de aard
en omvang van de gevoerde discussies.
Ivar Brouwer geeft aan dat er 9 juni is geïnformeerd over de rechtsgang van Voetbal TV en vraagt
wanneer hier meer informatie over wordt gedeeld.
Jan Dirk van der Zee meldt dat er nog niet veel voortgang te melden is sinds 9 juni. Het mediaoffensief
is goed ontvangen. Ook clubs die gebruik maken van VoetbalTV gaan zich de komende dagen roeren.
De volgende stap blijft dat een beslissing afkomt van de Autoriteit Persoonsgegeven. Het doel is erop
gericht die nu - na onbehoorlijk lang wachten - af te dwingen.
Jan Dirk van der Zee richt tot slot het woord tot Joan Boelens. Hij bedankt Joan Boelens voor zijn tijd
en inzet als ledenraadslid, maar ook in de lange periode daarvoor als docent van – voornamelijk –
voetbaltechnische opleidingen. Joan Boelens heeft zich in de jaren in de ledenraad een verbinder
getoond. Dat verbindende gekoppeld aan het opgeruimde optimisme dat Joan meenam en inbracht,
werd zeer gewaardeerd.
Joan Boelens dank op zijn beurt iedereen voor de samenwerking. Als gesteld ziet hij zich door
samenloop van werkzaamheden genoodzaakt keuzes te maken. Hij roept iedereen op om vanuit een
positieve blik te blijven samenwerking.

11. SLUITING
Niets meer aan de orde zijnde sluit Brigitte van der Burg de vergadering.
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PROCES VRAAG & ANTWOORD (V&A):
•
•

t/m 8 juni 2020 – mogelijkheid om vragen in te dienen
9 juni 2020: Bijeenkomst toelichting begroting/agenda
12 juni 2020 – antwoorden V&A gedeeld met de ledenraad

Vragen die gesteld zijn op de bijeenkomst van 9 juni 2020 zijn verwerkt bij het desbetreffende
agendapunt, na de voorafgaand aan de schriftelijk ingediende vragen;
Vragen die ter bijeenkomst zijn herhaald nadat (soortgelijke) vragen voorafgaand schriftelijk
ingestuurd waren, zijn niet (nog eens) opgenomen.

1. OPENING
Ingediend door Henk Bolhaar:
Op grond van artikel 22, lid 4 Reglement Amateurvoetbal dient de ledenraad een besluit te nemen
over het besloten zijn van de vergadering. Voorts is het daarbij gewenst om op grond van lid 5 van dit
artikel te bepalen dat er geen geheimhouding wordt opgelegd.
Reactie:
In lijn met de gemaakte opmerking: uiteraard zal de technisch voorzitter na de opening en op grond
van het genoemde artikel 22 lid 4 RAV aan de vergadering in beslotenheid voorleggen te beslissen of
de redenen, die tot het aanvragen van de besloten zitting hebben geleid, voldoende zijn geweest om
het besluit te dragen.
Overigens doe ik de suggestie na te gaan of de vergadering (en ook die van de bondsvergadering van
23 juni) via livestream kan worden gevolgd. Dan is er ook sprake van openbaarheid. Mogelijk ook iets
voor alle toekomstige openbare vergaderingen van de ledenraad en bondsvergadering. Bij
vergaderingen van de gemeenteraden wordt hiervan in toenemende mate gebruik gemaakt.

Reactie:
Op dit moment spelen we niet met de gedachte om de vergaderingen van 20 juni en 23 juni live te
streamen. Daarbij speelt ook een rol dat de openbaarheid zoals genoemd in de reglementen primair
lijkt toe te zien op de leden van de sectie amateurvoetbal (Zie in dit verband artikel 22 lid 1 RAV).
Overigens sluiten we niet uit in de toekomst wel na te gaan of ‘digitale’ openbaarheid van
toegevoegde waarde is.

2. MEDEDELINGEN EN INGEKOMEN STUKKEN
-

3. VERSLAG LEDENRAAD 30 NOVEMBER 2019
Ingediend door Henk Bolhaar:
Op de actielijst m.b.t. de speelgerechtigheid: onderzoek naar mogelijkheden en wenselijkheid
uitbreiden speelgerechtigheid voor meerdere verenigingen. Opnieuw moet ik constateren dat er geen
voortgang is. Hierover is al enkele jaren geleden een toezegging aan mij gedaan. Ook vraag ik mij af
of de Raad van Toezicht ter zake zijn rol voldoende vervult. Ik verzoek daarom thans om deze actie
uiterlijk 1 december 2020 af te ronden.
1

Vraag & Antwoord
Voorjaarsvergadering
Ledenraad dd 20 juni 2020

Reactie:
De toezegging van afronding van uiterlijk 1 december wordt bij dezen gedaan.
Ingediend door Joep Timmermans:
Wat is de uitkomst van de discussie over de kostenverdeling AV-BV van de vertegenwoordigende
teams?
Reactie:
Er is nog geen einduitkomst. Als eerder op dit punt aangegeven vormt de discussie omtrent
kostenverdeling AV-BV van de vertegenwoordigende teams onderdeel van de zogenaamde
‘strategische agenda’. De ‘strategische agenda’ (niet te verwarren met het Strategisch plan 20182022) is de opdracht zoals die aan de directeur/bestuurders van AV en BV is meegegeven door de
vergadering van toezichthouders.
De samenwerking in de gezamenlijke directie en de bestuurders is meer dan prima, maar er is (meer)
tijd nodig om ingewikkelde issues te beslechten. Er is een enorme (historisch gegroeide en financieel
impactvolle) verwevenheid tussen dossiers. Dat staat in de weg aan losstaande ‘deeloplossingen’.
Recentelijk is op o.a. dit punt gerapporteerd aan de toezichthouders. Die hebben het bondsbestuur de
opdracht gegeven te komen met een integrale visie voor een toekomstige situatie. (Via de verslagen
die ter beschikking worden gesteld aan de ledenraad is daarvan ook kennis kunnen nemen.)

4. SEIZOEN 2020/’21
Ingediend door Henk Bolhaar:
Gelet op de financiële gevolgen die de coronacrisis met zich brengt pleit ik er voor nieuwe activiteiten
die in het seizoenplan zijn opgenomen uitsluitend te financieren met middelen uit
bestemmingsreserves en anders deze activiteiten niet uit te voeren.
Worden alle activiteiten met financiële gevolgen gedekt uit bestemmingsreserves en zo niet, welke
activiteiten worden niet uit bestemmingsreserves gefinancierd?
Reactie:
Zowel het seizoensplan, als de begroting zijn volledig beïnvloed door de coronacrisis. Op alle
mogelijke manieren is al bij het opstellen gewikt en gewogen. Per saldo geldt dat het aantal nieuwe
(op te starten) activiteiten in de begroting 2020/’21 minimaal is. Bij die nieuwe activiteiten is ook nog
scherp gekeken naar ‘slimme’ kosten reducerende oplossingen. Een voorbeeld daarvan is het
‘deltaplan’ voor Arbitrage. Daar is primair gezocht naar mensen binnen de organisatie om aan
voorgestelde activiteiten invulling te geven.
Het seizoensplan bestaat veelal uit activiteiten die voor langere tijd aan de gang zijn of opgestart zijn
in het seizoen 2019/’20. Die activiteiten nu stopzetten betekent dat de (door)ontwikkeling van de
strategische projecten tot stilstand komt en eerdere investeringen teniet worden gedaan. Daarnaast
geldt dat – in geval van een gunstig verloop van de bestrijding van de coronapandemie - het weer
opstarten van activiteiten tot veel extra kosten leidt. In sommige gevallen zelfs zeer ingewikkeld zal
blijken. Dat acht het bestuur op dit moment zeer onwenselijk en kan leiden tot zeer negatieve
bijeffecten.
Voor wat betreft de vraag om op activiteitniveau de herkomst van dekking aan te geven: die exercitie
is – mede gelet op het voorgaande - in alle redelijkheid niet goed te doen.
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Ingediend door Joep Timmermans:
Waarom wordt het project De Talentmonitor gestart binnen de jeugdopleidingen van de BVO’s? De
BVO’s kunnen dat m.i. prima zelf verzorgen en daarnaast zijn de jeugdleden van BVO’s, die opgeleid
worden tot profvoetballer, m.i. niet de primaire doelgroep van de sectie AV van de KNVB. Het lijkt mij
zinvoller om dit traject te starten bij de jeugdspelers van vierde en vijfdeklassers. Graag een toelichting
op de gemaakte keuze.
Reactie:
De Talentmonitor volgt uit de plannen als geformuleerd in het kader van Winnaars van morgen en
wordt volledig betaald door betaald voetbal. Een en ander heeft daarom geen effect op de begroting
van amateurvoetbal.
4.1 Seizoensplan 202/’21
Ingediend door Henk Bolhaar:
Om de effecten en beleving door clubs van de verschillende activiteiten te kunnen monitoren en
volgen stel ik voor standaard uit te gaan van een evaluatie na 1 of 2 jaar. Concreet denk ik hierbij
thans aan de volgende in het plan vermelde activiteiten: extra aandacht 7x7 competities, 4 fasenmodel voor pupillen, herstructurering jeugdcompetities, voetlab, programma alle jeugdtrainers in de
basis, plan vrouwenarbitrage en KNVB contact.
Reactie:
Evaluatie maakt onderdeel uit van de aanpak van genoemde activiteiten. De wijze waarop evaluatie
plaatsvindt, kan daarbij – bv afhankelijk van de aard van een activiteit – verschillen.
Wat is de stand van zaken m.b.t. de sponsoring van de Eredivisie Vrouwen? Bij de bespreking van
mijn motie over het vrouwenvoetbal in de ledenraad van 30 november 2019 kreeg ik de indruk dat
sponsoring aanstaande was.
Reactie:
De KNVB heeft met alle clubs uit de eredivisie vrouwen een convenant gesloten en mag daardoor
namens de clubs afspraken met partners maken. De afdelingen commercie, content, marketing en
media hebben hier een plan voor opgesteld. Dit plan is met de clubs gedeeld en daar is voldoende
draagvlak voor. In de laatste bestuursvergadering heeft het commerciële plan expliciet op de agenda
gestaan. Er wordt nu gezocht naar een goed moment om met dit plan aan de slag te gaan, waarbij dat
zeker de komende weken een start zal kennen. Hier zullen we ook even wat media aandacht op
organiseren.
Ik verzoek het Plan Vrouwenarbitrage voor de ledenraad op sharepoint te plaatsen.
Reactie:
Het plan vrouwenarbitrage is cf. verzoek op SharePoint geplaatst.
Ingediend door Jan Bosch:
Voetlab
Graag concreet aangeven wat we hier nu allemaal mee bedoelen. Helemaal gelet op het feit dat dit
volgens de begroting € 848.000.- gaat kosten. Daar kunnen wel subsidies en opbrengsten uit
partnerships tegenover staan zodat we dit break – even opnemen, ik wil wel gespecificeerd op
onderdelen weten waar deze middelen voor worden ingezet. We steken er immers uit
bestemmingsreserve -bijlage 1- wel 337.000.- in.
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Alternatieve voetbalvormen genoemd onder Passend aanbod is gericht op gelijkwaardige competities.
Dat is inmiddels een goede zaak gebleken. Bij Kicksfit kan ik mij inmiddels wat voorstellen, maar nu
zie ik ineens begrippen als Freule en School. Ik heb er geen enkel beeld bij. Komt vooral in die
leeftijdsgroepen op mij over als concurrentie voor het “normale” voetbal.
En wat wordt er bedoeld met ondersteuning bij de uitrol van corona proof aanbod, waarbij we gebruik
maken van ervaringen van deze alternatieve vormen. Mij, en misschien ben ik wel één van de
weinigen, hebben geluiden over die alternatieve vormen nog niet bereikt.
Dus de vraag: specificatie op onderdelen van de begrote uitgaven (ook genoemd onder punt 12
kosten wedstrijdzaken)
Reactie:
Allereerst kan hier verwezen worden naar de werkconferentie De aftrap (september 2019) en de
werkconferentie Strategie (februari 2020). In september is een uitgebreide toelichting gegeven op de
gedachten achter en de ideeën met Voetlab. De terugkoppeling staat op SharePoint. Mede op basis
hiervan is in de bestemming van een deel van het resultaat voorgesteld en vastgesteld. In februari ‘20
zijn de toetsingskaders voor het strategisch project ‘Voetlab’ besproken en aangevuld. Ook die zijn
terug te vinden op SharePoint. De plannen die nu zijn opgenomen zijn in lijn met het besprokene en
de toetsingskaders.
Voor wat betreft de gevraagde toelichting kan het volgende worden aangegeven:
De totale kostenpost van Voetlab bedraagt 1,44 mln. Hiervan wordt 1,1 mln. gedekt uit inkomsten
vanuit partnerships en subsidies. Het overige deel wordt gedekt vanuit de bestemmingsreserve.
Hierdoor zijn de activiteiten van Voetlab break-even in de begroting 2020/’21 opgenomen. Op gezette
tijden zullen we de ledenraad (blijven) informeren over voortgang en ontwikkelingen rondom Voetlab.
Maatschappelijk manifest.
Duurzaamheid.
Lovenswaardig dat we gaan proberen de uitstoot CO2 te gaan verminderen door een aangepast
schema met minder reistijden. Worden hier ook de aanstellingen en reistijden van de scheidsrechters
meegenomen? We zien nogal eens aanstellingen van leidsmannen met reisafstanden van meer dan
100 km.
Reactie:
Ook met arbitrage gaat rekening worden gehouden. Dat gebeurt in een volgende fase. Hierbij wordt
wel direct opgemerkt dat dat dan niet zal leiden tot een situatie waarin (assistent)scheidsrechters altijd
dicht bij huis aangesteld (gaan) worden. Ook hier zal in zekere zin altijd het principe blijven gelden
‘hoe hoger je op de ladder staat, hoe verder je moet reizen’. In die zin is er geen verschil tussen clubs
en arbitrage. Daarbij: reisafstanden worden ook beïnvloed door beschikbaarheid en woonplaats. Ter
illustratie: een scheidsrechter die een hoog AV-niveau haalt en woonachtig is in bijvoorbeeld Renesse
zal bijna per definitie grote afstanden (moeten) reizen.
Ik heb ervaring met de Groene club gedachte. Verdere uitbouw bij mijn vereniging is gestopt omdat
het toch erg was gerelateerd aan de sponsor Essent. Het lijkt mij absoluut geen taak voor de KNVB
om laadpalen en deelauto’s te ontwikkelen. Dat moeten we overlaten aan de markt, evenals een
ontwikkeling van een carpool applicatie. Daar zijn de leden zelf wijs genoeg voor.
Reactie:
De KNVB ontwikkelt geen producten zoals laadpalen en deelauto’s. Terecht wordt gesteld dat dat aan
de markt is. Áls marktpartijen dat doen dan kan het interessant zijn dat zij zich commercieel aan de
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KNVB verbinden. Vanuit de KNVB steeds met de gedachte om geïnteresseerde clubs te ontzorgen.
Daarbij is altijd het uitgangspunt dat er geen gedwongen winkelnering is.
In algemene zin kunnen we nog toevoegen:
Op dit moment weten we 600 verenigingen te ondersteunen met de behoefte om te verduurzamen.
Clubs waarderen deze service met een gemiddelde van 7,8. Voor het aanbieden van specifieke
producten zoals zonnepanelen en led-veldverlichting hanteren we het best value principe. Dat
betekent dat een onafhankelijke partij kijkt naar prijs/kwaliteit/service/garantie. Met deze gegevens
wordt continu een marktverkenning gedaan. Meer cijfers zijn te vinden op
https://www.degroeneclub.nl/dashboard/. Mochten er specifieke vragen/opmerkingen zijn dan kan
daarvoor altijd contact worden opgenomen met onze meest betrokken medewerkers.
Ingediend door Henk Hoiting:
Volgens mij is eerder aangegeven dat het vier fasen-model voor de jongste jeugd tot gevolg heeft dat
het bekervoetbal voor deze leeftijdsgroepen afgeschaft wordt. Wat betekent dit voor de Zwaluwen
Jeugdactie?
Reactie:
Hierover zijn wij met de Stichting De Zwaluwen nog in gesprek. Intentie is om in samenspraak tot een
goed alternatief te komen. De gedachten gaan daarbij uit naar een variant waarbij we het eerste
speelweekend van de eerste fase in het teken gaan stellen van de Zwaluwen Jeugdactie.
Is onderzocht of de invoering van een O23 competitie gevolgen heeft voor de hoogste klassen van het
reservevoetbal? Een flink aantal amateurclubs heeft zich ingeschreven voor de O23 competitie, maar
betekent dit ook minder inschrijving voor de bestaande reserveklassen? Het reservevoetbal, met
name op zondag heeft immers al langer te kampen met terugloop van het aantal teams.
Reactie:
Een dergelijk effect is niet op voorhand onderzocht. Binnenkort loopt de inschrijftermijn voor de nieuwe
competitie af. Dan zullen we de balans (kunnen) opmaken op basis van daadwerkelijke aantallen
inschrijvingen en de effecten daarvan voor de competitie-indelingen.
Is “kicksfit” een vervolg op “ Kicks” en zo ja waaruit bestaat dit aanbod. Zo nee, is “Kicks” gestopt?
Reactie:
Kicksfit is een nieuwe variant op Kicks. De focus is daarbij meer komen te liggen op fitheid. De
doorontwikkeling in deze richting is gebaseerd op marktonderzoek en de daaruit blijkende
constatering dat fitheid in de specifieke doelgroep van Kicks een zeer belangrijke drijfveer is. E.e.a. is
ook aan de orde geweest in de presentatie toegelicht tijdens de werkconferentie van september 2019
en is in de terugkoppeling daarvan op SharePoint terug te vinden.
Plan vrouwenarbitrage. Dit is specifiek genoemd bij de pijler “Opleiding en ontwikkeling”. Op zich een
goede zaak, maar had dit niet beter breder getrokken kunnen worden naar werving en ontwikkeling
van arbiters in het algemeen? De ledenraad heeft immers in februari gevraagd om komend seizoen
meer inzet te plegen om het arbiterskorps te versterken. De directie heeft toegezegd om daarmee aan
de slag te gaan en dit in de eerste teamsessie in april bevestigd. Daarover is, naast het plan
vrouwenarbitrage, niets terug te vinden in het seizoensplan. Waarom niet hierin opgenomen en wat
zal de inzet zijn om het arbiterskorps uit te breiden. Ik mis dit thema ook in de begroting.
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Reactie:
Het Plan vrouwenarbitrage maakt onderdeel uit van de lijn 'Meer vrouwen in voetbal' zoals die is
opgenomen in het Strategisch Plan 2018 –2022. De activiteiten in dit verband zijn reeds geïnitieerd in
2019.
Voor wat betreft de toezegging vanuit de directie omtrent arbitrage in brede zin:
In het licht van de terughoudendheid die we bij de begroting als gevolg van de Coronapandemie
(moeten) betrachten, zijn op veel vlakken ambities en plannen noodgedwongen bijgesteld. Dat
betekent niet dat er geen actie wordt ondernomen op het gebied van arbitrage. In lijn met het
Actieplan arbitrage worden extra acties genomen (fase ideevorming). Deze acties vinden binnen
huidige budget/formatie plaats.
Project Talentmonitor. Dit wordt gestart binnen de jeugdopleidingen van de BVO’s. Betekent dit dat
Betaald Voetbal hier de kosten van draagt? Voor welke leeftijdscategorieën wordt dit gedaan?
Reactie:
De Talentmonitor wordt volledig betaald door betaald voetbal en heeft daarom geen effect op de
begroting van amateurvoetbal. De leeftijdscategorieën zijn van Onder 13 tot en met Onder 21 jaar. Het
project richt zich in eerste aanleg op de jeugdopleidingen binnen het betaald voetbal, maar de lessen
die worden geleerd worden vervolgens beschikbaar gesteld en vertaald naar het amateurvoetbal.
4.2 Begroting amateurvoetbal 2020/’21
Ingediend door Henk Bolhaar:
In de oplegger staat dat de ledenraad als nodig wordt betrokken bij noodzakelijke geachte correcties
op de begroting. Ik verzoek de ledenraad in elk geval hierbij te betrekken.
Reactie:
Allereerst ter toelichting op de zinsnede in de oplegger: In het geval dat het bestuur afwijkt van een
vastgestelde begroting buiten de budgettaire grenzen, dan geldt daarvoor de goedkeuring van de raad
van toezicht. Dat is reglementair vastgelegd. Daarmee wordt voorkomen dat voor elke afwijking de
ledenraad in geheel betrokken moet worden, terwijl wel controle en toezicht is op handelen van het
bestuur (via de toezichthouder).
Bedoeld is in de oplegger aan te geven dat gegeven de huidige exceptionele situatie het bestuur
eraan hecht ook de ledenraad goed betrokken te houden. Niet bij elke afwijking van de begroting,
maar wel bij ontwikkelingen met grote impact.
Inmiddels hebben we op de bijeenkomst van 9 juni in het kader van de begroting duidelijk kunnen
maken dat het bestuur in ieder geval de actuele stand van de zaken ten aanzien van de begroting
2020/’21 zal agenderen voor de najaarsvergadering van 2020. Normaal gesproken maakt dit geen
onderdeel uit van de agenda. Daarbij zal als nodig ook het moment van de werkconferentie in
september gebruikt worden. Op deze wijze geeft het bestuur in ieder geval in procesplanning (ruimte
voor) invulling van die gewenste betrokkenheid.
Op welke wijze worden de middelen uit het KNVB-steunpakket concreet ingezet? Zoals het er nu naar
uitziet bedraagt het geprognosticeerde tekort dit seizoen ruim € 1,5 miljoen en volgende seizoen
vooralsnog € 1 miljoen. Dit gaat ten laste van het weerstandsvermogen. Mijns inziens moet worden
voorkomen dat de verenigingen in een later stadium worden geconfronteerd met lastenverhogingen
om het weerstandsvermogen weer op peil te brengen. Een belangrijk deel van het tekort in dit seizoen
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komt door het gedeeltelijk niet in rekening brengen van de wedstrijdgelden. (€ 1.425.100) en volgend
seizoen de mindere opbrengst bij stimulering jeugdvoetbal (btw op kaarten; € 1.200.000). Het komt mij
reëel voor dit te dekken uit het KNVB-steunpakket omdat dit de verenigingen ten goede komt doordat
het weerstandsvermogen zonder bijdragen van de clubs op peil kan blijven.
Reactie:
Inmiddels is de ledenraad op maandag 8 juni jl. in het bezit gesteld van een memo. Daarin toelichting
op achtergrond en invulling van het ‘steunpakket’. Dit naar aanleiding van de toezegging zoals gedaan
in de digitale informatiesessie als gehouden via Microsoft Teams op 27 mei jl.
In aanvulling daarop en naar aanleiding van de gestelde vraag:
Er is bewust gekozen om op dit moment en binnen de mogelijkheden, maatregelen te nemen die
direct bijdragen aan de liquiditeitspositie van verenigingen en waar mogelijk ook een daadwerkelijke
lastenverlaging bewerkstelligen. Als we het steunpakket niet met het oog op verenigingen hadden
opgesteld, dan hadden we geen tekort gehad aan het einde van het seizoen 2019/’20. Het bestuur is
de mening toegedaan dat het onder de gegeven uitzonderlijke omstandigheden gerechtvaardigd is
een beroep te doen op het weerstandsvermogen. Het weerstandsvermogen is er voor onvoorziene
situaties. De huidige situatie kwalificeert als zodanig en wij denken dat de verenigingen deze steun op
de korte termijn meer dan goed kunnen gebruiken. Vanzelfsprekend is dit goed afgestemd en
goedgekeurd door de gezamenlijke auditcommissie en de RVT
Ingediend door Jan Bosch:
Bedrijfsopbrengsten.
4.3 Barters. Kunt u mij uitleggen wat dit zijn en wat hier mee wordt bedoeld.
Reactie:
Een barterovereenkomst is een overeenkomst waarbij de KNVB en zijn partner diensten ruilen. We
zijn evenwel gehouden (de waarde van) deze diensten aan elkaar te factureren, waardoor deze
barters zowel in de opbrengsten als de kosten terug te vinden zijn. De kosten zijn per saldo hoger,
aangezien amateurvoetbal niet over alle facturen de BTW mag terugvorderen.
Bedrijfslasten
In de begroting een plus van bijna 5 miljoen euro.
Daarin springen de volgende zaken in het oog. Een stijging op de facilitaire kosten van plm 6.5 miljoen
naar plm 7,1 miljoen. Dit wordt vooral veroorzaakt door ICT kosten. Dat is niet de eerste keer dat we
ons daar als verenigingsraad of ledenraad zorgen over maken. Er is al voor 250.000.- uitgegeven
voor noodzakelijke investeringen, terwijl we nog een onderzoek moeten doen naar nieuwe
mogelijkheden rondom de infrastructuur a 337.000.- euro. Voor zo’n bedrag kunnen voor de vuist weg
4 fulltime mensen bijna een jaar aan de slag. Dan hebben we alleen nog maar het onderzoek en dan
hebben we nog geen cent opgenomen voor de ongetwijfeld aangedragen aanpassingen infrastructuur
die uit dat onderzoek naar voren zullen komen.
Uit de exploitatierekening facilitair bedrijf zie ik dat de kosten ICT in 2019-2020 ten opzichte van de
begroting al met 440.000.- zijn overschreden. Voor komend jaar raamt u ten opzichte van de prognose
een vermindering van plm 175.000.- Dat komt op mij over dat we hier niet in control zijn. Ik maak hier
ernstig bezwaar tegen. Ik wil gespecificeerd zien waar we mee bezig zijn, en waar we de centen aan
denken uit te geven.
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Reactie:
De stijging van de ICT-kosten in de exploitatierekening facilitair bedrijf in prognose 2019/’20 t.o.v. de
begroting 2019/’20, wordt veroorzaakt door het genoemde onderzoek naar de infrastructuur. In de
begroting 2020/’21 is hiervoor een lagere stelpost van 100K opgenomen.
Van het onderzoek naar de infrastructuur (daaronder begrepen Sportlink) is eerder door de directie
melding gemaakt. Onder andere tijdens de werkconferentie De strategie. Voor wat betreft de toedracht
van de ontwikkelingen en ideeën aangaande ICT-infrastructuur is de raad van toezicht uitgebreid
geïnformeerd, waarvan via verslaglegging ook kennis kan worden genomen door de ledenraad.
Daarnaast opname van een post aanvalsplan racisme a 2.162.500.-. Daar staat een gelijke subsidie
tegenover genoemd onder 3.4. Mijn vraag is concreet wat zijn we van plan met deze gelden.
Ook al wordt het gesubsidieerd zal er over nagedacht zijn hoe we dit gaan inzetten. Graag op
onderdeel gespecificeerd toelichten.
Reactie:
Onder de naam ‘Ons voetbal is van iedereen’ hebben we samen met betrokken ministeries op 8
februari jl. het aanvalsplan tegen racisme en discriminatie gelanceerd. Voorafgaand daaraan op
dezelfde dag hebben we de hoofdlijnen gedeeld met de ledenraad tijdens de werkconferentie. Het
volledige plan is nadien per mail toegestuurd.
De uitwerking van het aanvalsplan is in volle gang. Dat geschiedt in samenspraak met VWS. Het in de
begroting opgegeven bedrag is een gefundeerde schatting. De daadwerkelijke toekenning door VWS
kan gradueel afwijken.
Elementen van de aanpak zijn: het inrichten van een Denktank, een anti-racisme en
discriminatieteam, campagne, trainingsprogramma’s voor clubs, scholing officials en een speciale
aanklager met het oog op tuchtrechtelijke procedures.
Het aanvalsplan is een KNVB breed plan (AV en BV). Voor de bondsvergadering staat het onderwerp
geagendeerd. Dan zal een toelichting op stand van zaken worden gegeven.
Nederlands vrouwenelftal.
Kosten zijn 511.100.- hoger, veroorzaakt door een extra thuiswedstrijd en de ambitie te spelen in
grotere stadions. Bij kaartverkoop een daling van 219.000.- door wedstrijden zonder publiek, tevens
wordt gesteld dat de organisatiekosten van de evenementen in de rubriek vertegenwoordigend
voetbal een daling laten zien. Die daling zie ik alleen maar bij kleding/materiaal. Voor de rest niet.
Volgens mij is dit met elkaar in tegenspraak. Graag verduidelijking. Immers een extra thuiswedstrijd in
een groter stadion zal toch meer opleveren ??? En voor wedstrijden zonder publiek hoef je geen
groter stadion te huren.
Reactie:
Wedstrijden tot en met december 2020 worden zonder publiek gespeeld en die worden niet in grotere
stadions gespeeld. Er zal worden gekeken naar ‘goedkopere' oplossingen. Vanaf januari 2021 is de
ambitie om in grotere stadions te spelen.
Overigens geldt dat wij op de organisatie van wedstrijden van de Oranjeleeuwinnen vaak nog toe
moeten leggen. Belangrijke reden daarbij is dat we (vooralsnog) vast willen houden aan
laagdrempeligheid als het gaat om de toegangsprijzen.
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De stijging van het Nederlands Vrouwenelftal wordt verklaard door een stijging van het teambudget,
zo is o.a. de plaatsingspremie voor het EK Vrouwen en de nieuwe premieregeling in de begroting
opgenomen.
Meiden
De kosten voor de Meidenteams (Onder 15 t/m Onder 23) zijn € 215.500 hoger dan prognose
2019/’20. Dit wordt veroorzaakt door het wegvallen van de kosten voor activiteiten die vanwege het
corona virus zijn uitgesteld danwel afgelast in 2019/’20.
Om met de oud bondscoach te spreken: Ben ik nou zo…… Kosten die hoger zijn door wegvallen van
kosten. Hoe kan dat?
Reactie:
In het seizoen 2019/’20 zijn geplande activiteiten weggevallen waardoor de kosten lager zijn. Dit is in
de prognose 2019/’20 verwerkt. In de begroting 2020/’21 is een vergelijkbaar programma als in het
seizoen 2019/’20 opgesteld, waardoor de kosten vervolgens weer hoger zijn dan in de prognose
2019/’20.
Jongens
Ook hier dezelfde opmerking. Hogere kosten door wegvallen kosten, weliswaar een minder groot
bedrag.
Graag uitleg hoe het kan dat kosten WK onder 17 , dit seizoen gespeeld wegvallen in de komende
begroting. Kan zo iets begrotingstechnisch ? Was dit in de begroting 2019-2020 niet voorzien, dan had
dit daar toch als extra kosten moeten worden opgenomen?
Reactie:
Zie opmerking bij de meiden.
De (incidentele) kosten voor het WK onder 17 worden verantwoord in seizoen 2019/’20. Dit verklaart
mede het kleinere verschil. In het seizoen 2020/ ‘21 zijn er geen kosten voor een WK van de jongens,
daarom ‘vallen deze kosten weg’.
Kosten communicatie
Maar liefst 200.000.- voor plannen om verenigingsondersteuning te verbeteren, ook al wordt dit gedekt
uit een bestemmingsreserve. Om de verenigingen beter te ondersteunen wordt via de Agile-methode
gewerkt aan de ontwikkeling van drie grote concepten naar de uiteindelijke aanpak. Als programma’s
en producties beproefd succesvol zijn worden deze opgeschaald. Naar verwachting € 200.000
aangewend vanuit de bestemmingsreserve.
Wat gaat er hier dan niet goed en wat houden die plannen in?
Reactie:
De 3 concepten in het kader van bestemmingsreserve op het gebied van verenigingsadvies zijn: inzet
van een bestuurscoach, toekomstbestendige vereniging en de ontwikkeling van een
bestuurderscommunity.
De bedragen zijn geheel in lijn met de plannen zoals die zijn toegelicht tijdens de werkconferentie De
aftrap (september 2019). Daar is als één van de workshoponderdelen door coördinator
verenigingsadvies Guus Posthumus richting en aanpak besproken.
(Zie ook Terugkoppeling als gepubliceerd op SharePoint)
Aanvullend: de bestuurderscommunity (een digitaal platvorm) uitgewerkt onder de naam ‘één-tweetje’
voor bestuurders is inmiddels live. De ervaring tot nu toe zijn bijzonder positief.
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Het bestuur stelt voor een update t.a.v. deze plannen die vanuit de bestemmingsreserve van het
seizoen 2017/’18 worden uitgevoerd, te agenderen voor de aankomende werkconferentie.
Bondsgerelateerde zaken
Uefa /Fifa gelden
Wat gebeurt er in het kader van HatTrick IV en V ? En wat behelst het Fifa Forward programme
Reactie:
Hattrick IV en V zijn programma’s vanuit de UEFA om bonden (financieel) te ondersteunen. Hattrick V
(2020-2024) is de opvolger van Hattrick IV (2016-2020). Voorbeelden van activiteiten zijn stimulering
ontwikkeling vrouwenvoetbal, jeugdvoetbal, scheidsrechtersopleidingen, trainersopleidingen, en
nationale elftallen. FIFA Forward is een vergelijkbaar programma vanuit de FIFA.
Bestuur en commissie kosten
2.1 internationale bijeenkomsten. Er was rekening gehouden met een Uefa congres in 2020. Nu het
EK in 2021 wordt gespeeld, ook in Amsterdam, gaat dit congres dan niet door?
Reactie:
Dit congres heeft plaatsgevonden op 3 maart 2020 in Amsterdam.
3.2 Uitkering Fifa Forward.. Wat gebeurt er in het projekt Data service hub ( € 297.400.-)?
Reactie:
Dit project heeft tot doel de zogenaamde ‘performance- analyse’ van de nationale teams te
verbeteren. Dit gebeurt door middel van het combineren van data uit verschillende databronnen. De
focus ligt daarbij – in eerste instantie - op het Mannen A-team en Vrouwen A-team.
Ingediend door Menso de Maar:
Het lijkt me verstandig dat er een 2e begroting naast de huidige komt die rekening houdt met
ongeveer zes maanden geen competitievoetbal als er een twee coronagolf zou volgen met een
vergelijkbare lockdown als eerder dit jaar. Ik kan voorstellen dat - als je met dat scenario rekening
houdt - je als KNVB nog meer rekening houdt met welke projecten je wel en niet doet en welke
daarmee samenhangende kosten wel en niet maakt. De daarmee samenhangende vraag is dus
eigenlijk: moeten we niet nog veel voorzichtiger zijn in de plannen en de begroting dan dat nu wordt
voorgesteld en komend seizoen alleen maar als focus hebben om het voetbal, de verenigingen en de
KNVB overeind te houden?
Reactie:
Allereerst: alle begrip voor de zorg en geschetste risico’s. Die zien wij ook. We gaan er in de begroting
weliswaar vanuit dat we binnen enige termijn kunnen voetballen, maar op essentiële punten kiezen we
voor een conservatieve raming. Daarnaast zetten we in op (nadrukkelijk) strakkere monitoring. We
monitoren meer en vaker. Daartoe hebben we ook modellen die snel kunnen doorrekenen wat de
effecten zijn van ontwikkelingen bijvoorbeeld op het gebied van ledenaantallen of het niet (kunnen)
voetballen.
De begroting is opgesteld op basis van het uitgangspunt dat er niet met publiek gespeeld mag worden
tot 1/1/2021. Voor start van competities werken we aan verschillende scenario's. Mocht het zo zijn dat
ook na 1/1/2021(nog) niet met publiek gespeeld mag/kan worden en/of geen competitie kan worden
gespeeld, is dat aanleiding voor bijsturing.
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Indien bijsturing noodzakelijk is dan hebben we al een aantal richtingen van verdere besparing
verkend en achter de hand. Het behoeft daarbij geen betoog dat in dat geval de gevolgen van die
besparingen ingrijpend zijn en nadrukkelijk gevoeld zullen worden.
Het bestuur heeft de overtuiging dat met de huidige begroting en de voorzichtigheidsprincipes waarop
deze gebaseerd is tezamen met het flankerend (monitorings)beleid en een voorbereid
escalatieproces, een verantwoorde koers gevaren wordt.
Ingediend door Henk Hoiting:
In 3.3 Bijdragen toernooien staat dat de uitstel danwel afgelasting hogere inkomsten in de begroting
tot gevolg heeft. Hoe kan afgelasting van een toernooi in dit seizoen hogere inkomsten in komend
seizoen tot gevolg hebben?
Reactie:
In het seizoen 2019/’20 zijn geplande activiteiten weggevallen waardoor de kosten lager zijn, hier is in
de prognose rekening mee gehouden. In de begroting 2020/’21 is een vergelijkbaar programma als in
het seizoen 2019/’20 opgesteld, waardoor de kosten hoger zijn dan in de prognose 2019/’20.

Personeelskosten, veiligheidsmodus. Betekent deze modus dat er bij vertrek een vacature niet (direct)
ingevuld wordt? Ook worden er geen bonussen uitgekeerd: wie komen er normaliter in aanmerking
voor bonussen en welk bedrag wordt er hiermee nu bespaard
Reactie:
Elke vacature wordt door de gehele directie besproken. Alleen in noodzakelijke gevallen wordt er
overgegaan tot de invulling van een vacature. Het besluit tot verlenging van contracten wordt pas 1
maand voor de einddatum genomen. Er worden alleen tijdelijke verlengingen aangegaan. Bonussen
binnen amateurvoetbal bedragen normaliter ongeveer 100K en zijn op individueel niveau afgesproken
met meerdere medewerkers.
Organisatie: de afgelopen jaren werd er enkele tonnen per jaar begroot voor organisatieontwikkeling.
Nu niet. Is dat omdat de organisatie nu op het gewenste niveau is of omdat er veiligheidsmodus van
toepassing is?
Reactie:
Ook in begroting 2020/’21 is een post van 200K opgenomen voor organisatieontwikkeling. Uiteraard
zal in de veiligheidsmodus ook deze post kritisch worden beoordeeld.
Facilitair: gelet op de financiële impact van de huidige crisissituatie vraag ik mij af hoe noodzakelijk het
is om komend seizoen bijna 6 ton uit te geven aan ICT- faciliteiten en onderzoek naar ICTinfrastructuur. Is de veiligheidsmodus hier niet op van toepassing c.q. hoe urgent is dit dat er geen
uitstel mogelijk is?
Reactie:
Jawel, hier is de veiligheidsmodus ook van toepassing. Dat betekent dat de noodzaak zorgvuldig
gewogen is. Doorslaggevend is geweest dat investeringen in dit verband wezenlijk bijdrage aan de
toekomstbestendigheid van de organisatie. Het betreft daarbij zowel investering in hardware en
software.
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Nederlands vrouwenelftal: De kosten stijgen met ruim 5 ton tov de begroting 2019-2020, onder andere
door de ambitie om na 1-1-2021 in grotere stadions te spelen. Kan er niet bespaard worden door de
wedstrijden in 2020 in kleinere stadions te spelen als er geen publiek is en moet genoemde ambitie in
deze tijd wel uitgevoerd worden?
Reactie:
Wedstrijden tot en met december 2020 worden zonder publiek gespeeld en die worden niet in grotere
stadions gespeeld. Er zal worden gekeken naar ‘goedkopere' oplossingen. Vanaf januari 2021 is de
ambitie om in grotere stadions te spelen. Ervan uitgaande dat dan weer met publiek mag worden
gespeeld. De ambitie van grotere stadions past bij de uitstraling en de statuur die onze
Oranjeleeuwinnen bereikt hebben.
Kosten projecten: tegenover de kosten van projecten staan inkomsten. Bij het project “Aanvalsplan
racisme” is dit ter herleiden, maar bij andere projecten niet. Is het niet wenselijk om bij de inkomsten
een post “Projecten op te nemen, zodat duidelijk is wat projecten per saldo kosten?
Reactie:
In de toelichtingen bij de subsidies en bijdragen wordt dit zo goed mogelijk (beknopt) toegelicht. Voor
subsidietrajecten geldt in algemene zin dat deze kostenneutraal opgenomen zijn in de begroting.
Hiermee dragen subsidietrajecten niet bij aan het financiële resultaat van de KNVB. Toetssteen voor
subsidietrajecten is dat daarmee wordt bijgedragen aan het bereiken van de strategische
doelstellingen.
Algemeen; er zijn diverse “uitschieters”, zowel bij de inkomsten als bij de kosten. Daar staan, zo lezen
we, veelal hogere kosten dan wel hogere inkomsten tegenover. Maar dit maakt een eenvoudige
vergelijking van cijfers ingewikkeld en draagt niet bij aan de transparantie van de begroting. Ik zou
graag zien dat dit simpeler wordt. Dat zou kunnen door meer projectmatig te werken, zodat inkomsten
en uitgaven meer gesaldeerd worden ofwel toegelicht worden in projectvorm. Misschien iets voor een
volgende themasessie van de ledenraad.
Reactie:
We herkennen – ook gegeven de complexiteit van onze organisatie - dat het ingewikkeld is goed
inzicht en overzicht te krijgen. Door de invoering van AFAS en de uniforme werkwijze met betaald
voetbal zijn er het afgelopen seizoen in onze ogen forse stappen gezet in de eenheid van de
rapportages van de KNVB. Bij de huidige wijze van presenteren geldt overigens dat we volgens
accountingsregels opbrengsten binnen opbrengsten moeten verantwoorden en kosten binnen kosten.
Door middel van bijlages proberen we het inzicht voor de lezer zo optimaal mogelijk te maken.
Ingediend door Ivar Brouwer:
Ik zie in de begroting dat er van 335K is besteed aan een onderzoek voor het anders inrichten van de
IT infrastructuur. In de begroting is een lager bedrag opgenomen voor daadwerkelijke aanpassingen in
de IT infrastructuur. Kunnen jullie wat meer achtergrond geven bij dit project, alsmede de hoogte van
de kosten voor het onderzoek?
Reactie:
Dit project houdt zich bezig met het onderzoek naar Sportlink en daarbij horende alternatieven
(besproken op de werkconferentie van september 2019). Dit project is verwerkt in Facilitair Bedrijf en
wordt daardoor voor 2/3 in de kosten van amateurvoetbal verwerkt.
Bij de kosten voor de vertegenwoordiger teams wordt in de prognose aangegeven dat de toename
vooral wordt veroorzaakt door de wk vrouwen, waartegen ook extra commerciële opbrengsten staan,
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omdat de kosten resultaat neutraal zijn opgenomen. De toename van de commerciële opbrengsten
zijn van 1,3 mln toegenomen, de kosten vertegenwoordigende teams ca 3 mln. Als de wk kosten van
de vrouwen (2,6 mln) resultaat neutraal zijn opgenomen, dan zijn de commerciële opbrengsten
genormaliseerd dan toch behoorlijk afgenomen?
Reactie:
In bijlage 2 van de prognose staat een totaaloverzicht van het WK 2019 in Frankrijk. Daarnaast
hebben de Leeuwinnen in de aanloop van het WK nog commerciële premies (500K) ontvangen voor
deelname aan reclame-/media-activiteiten. Deze zijn niet meegenomen in de projectbegroting van het
WK, zoals deze in bijlage 2 is verwerkt.
In bijlage 2 staan 295K aan inkomsten, daar komt dan 500K aan commerciële premies bovenop.
Hierdoor is 795K in de commerciële opbrengsten verwerkt in de prognose 2019/20. Deze 795K is
overigens specifiek benoemd in de "Opbrengsten overig". Dat betekent dat buiten deze inkomsten de
commerciële opbrengsten nog steeds stijgen ten opzichte van de begroting 2020/’21.
Kunnen jullie ook een doorrekening laten zien van het weerstandsvermogen, en de gehele
vermogenspositie gerelateerd aan de begroting en in een worstcasescenario? En datzelfde voor de
liquiditeitspositie?
Reactie:
In de presentatie van 9 juni is het weerstandsvermogen getoond. Door het negatieve resultaat van
2019/’20 en begroting 2020/’21 zal het eigen vermogen teruglopen. Een herijking van het
weerstandsvermogen is in deze onzekere periode erg lastig en zal plaatsvinden als de KNVB in
rustiger vaarwater terecht is gekomen.
Het liquiditeitsniveau van amateurvoetbal is nog op voldoende niveau, gezien het kasstroomoverzicht
in de begroting 2020/’21. Echter als scenario’s zich voordoen met een negatieve impact voor
amateurvoetbal dan zal ook hier een strakkere monitoring uitgevoerd gaan worden.
In de begroting zit een kasstroomoverzicht opgenomen. Hierin is niet verwerkt de mutatie in het
werkkapitaal. Het lijkt onwaarschijnlijk dat daar geen mutatie in zit met de jaarlijkse mutaties in rek
couranten en dergelijke. Is wel relevant voor de liquiditeitspositie, maar misschien erg lastig om te
maken?
Reactie:
Klopt, deze is niet meegenomen. Uitgangspunt hierbij is dat er geen mutatie in het werkkapitaal komt.
Klopt eveneens dat hier een wijziging in kan zitten, maar ten tijde van het opstellen van de begroting
en het kasstroomoverzicht was er nog geen totaalbeeld voor de eindafrekening van de rekening
courant. Om die reden zijn we uitgegaan van geen mutatie op de lange termijn, zodat het saldo in
liquiditeit eind seizoen 2020/’21 de beste inschatting geeft.
In de begroting is naast de reguliere CAO verhoging van salarissen ook een verhoging opgenomen uit
de beloningssystematiek, geraamd op ca €375 K. In hoeverre vinden jullie het passend om deze
buitenwettelijke verhoging wel toe te passen als er sprake is van aanspraak op de NOW en in het
amateurvoetbal alle zeilen worden bijgezet om het hoofd boven water te houden? Daarnaast lobbyt de
KNVB verder voor nog meer extra steun, de vraag is of het dan ethisch verantwoord is wel een
bovenwettelijke loonsverhoging toe te kennen en mogelijk ook bonussen, ongeacht de fantastische
inzet van alle medewerkers die ontzettend hun best doen en keihard werken.
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Reactie:
Dit punt is besproken in één van de begrotingssessies van de directie en uitgebreid gewogen.
De stijging die vastgelegd is in de CAO bedraagt 2% en de beoordelingssystematiek 3%. Effectief
komen wij met de beoordelingssystematiek uit op 2%. Hierdoor hebben wij per saldo een stijging van
4%. De impact daarvan op de voorliggende begroting betreft een half seizoen, gegeven het feit dat de
beoordelingssystematiek geënt is op kalenderjaren (ca 150k).
De conclusie is vooralsnog de overeengekomen afspraken jegens onze medewerkers na te komen en
niet ter discussie te brengen. Enerzijds omdat we dat vanuit goed werkgeverschap passend vinden en
anderzijds omdat de ernst van de crisis nog niet dusdanig is dat het besluit verhogingen te schrappen
onvermijdelijk nu genomen dient te worden. Deze lijn is in zowel de auditcommissie (BV en AV) als in
de RVT afgestemd en goedgekeurd.
Overigens geldt daarbij ook dat een beslissing om te schrappen niet eenzijdig genomen kan worden.
Daarbij moet in ieder geval de ondernemingsraad betrokken worden.
Daarbij moet vermeld worden dat reeds is afgestemd dat over 2020 geen bonussen uitbetaald gaan
worden. Dit is ook in de begroting 2020/’21 verwerkt.
Voorgaande niettegenstaande: als in de komende periode sprake zou zijn van grote negatieve
ontwikkelingen (bv de start van de competitie wordt uitgesteld of ook na de kerst nog zonder publiek
spelen), dan staat dit punt wel op een lijst van mogelijke verdere besparingen.
Ik zie in de begroting niets terugkomen over mogelijke tegenvallers uit de deelneming VoetbalTV en
de juridische kosten die daarvoor gemaakt worden en waarschijnlijk met de afgelopen week ingezette
stappen nog behoorlijk zullen oplopen. Hoe is dit verwerkt in de begroting?
Reactie:
Voor VoetbalTV is een kostenpost opgenomen in de begroting 2020/’21 van 195K. Deze wordt deels
gedekt vanuit FIFA-subsidie en bijdrage (80K) van de deelneming VoetbalTV (15K). Per saldo is een
negatief saldo van 100K opgenomen in de begroting 2020/’21.
Ingediend door Ludo Goudkuil:
Ik had de vraag gesteld welk percentage van de kosten aan de KNVB de verenigingen nu nog wel
moeten betalen. Ik heb hier geen antwoord op gehad maar ik zie in de voorbeeld berekening in de
memo dat de verenigingen nog 83% van de gebruikelijke kosten aan de KNVB moeten betalen. Een
grote component hierin is de contributie waarbij kennelijk dhr. Koolmees heeft aangegeven dat deze
gewoon geïncasseerd moet worden. Het feit dat we zelf wel achter derde partijen als
BUMA/SENA/Videma aan gaan om hen wel een korting te laten geven en we dit zelf middels de
contributie inning niet doen vind ik tegenstrijdig en ik kan me indenken dat verenigingen een
tegemoetkoming van 17% in hun kosten niet overeen vinden komen met de werkelijk situatie.
Reactie:
Het klopt dat als uitgangspunt is gekozen om niet over te gaan tot restitutie van contributie. Daarbij
speelt uiteraard een rol dat contributierestitutie grote invloed heeft op de financiële huishouding van de
KNVB. Maar de ‘principiële’ achterliggende gedachte is minstens zo belangrijk. ‘Solidariteit’ is een
belangrijke hoeksteen voor het doorstaan van deze crisistijd. Contributie is bij uitstek een component
waarbij een ‘domino-effect’ in de keten kan ontstaan. Wanneer wij op het punt van contributie
restitueren, opent dat in zekere zin ook de deur voor de individuele leden van verenigingen om te
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vragen om restitutie bij hun club. Dat zou dan ook weer van grote impact zijn op verenigingen. Gelet
op het voorgaande is (dan ook) sportbreed afgesproken geen contributie terug te geven. In dit licht
ook de oproep van minister Koolmees.
In de memo die op 8 juni jl is verstuurd is geprobeerd helderheid te verschaffen over achtergrond en
impact van het ‘steunpakket’. Natuurlijk zijn daarbij keuzes gemaakt. Het bestuur heeft altijd ook de
verantwoordelijkheid van de continuïteit van de ‘organisatie’ KNVB in het oog te houden. De vraag wat
dan in het kader van het steunpakket veel en weinig is, is altijd open voor discussie.
Ter illustratie is aan de memo een rekenvoorbeeld toegevoegd. Bij de uiteindelijke presentatie van de
eindafrekening per vereniging, zullen we deze vergezeld doen gaan van goede uitleg. We werken aan
een digitaal hulpmiddel waarmee een vereniging voor zichzelf inzichtelijk kan maken hoe de
eindafrekening zich verhoudt tot dat wat normaliter (zonder corona) door de vereniging aan
eindafrekening ongeveer was ontvangen.
(Ten aanzien van het genoemde percentage van 17% kan door ons niet direct aansluiting worden
gemaakt. Indien gewenst is het verzoek daarover rechtstreeks te schakelen met onze financieel
controller, Barry van Leeuwen.)

Vragen naar aanleiding van begroting als gesteld tijdens de bijeenkomst van 9 juni 2020:
Voor welke maanden is de NOW subsidie aangevraagd? En vervolgens: hoe zeker zijn de gelden van
de NOW regeling die nu opgenomen zijn in de prognose en begroting?
Reactie:
De NOW-subsidie die nu opgenomen is in de prognose betreft de maanden maart-april-mei. Die
subsidie hebben wij al ontvangen en is nagenoeg zeker. Hier dient enkel nog de vereiste
accountantscontrole op te worden uitgevoerd, maar we hebben een veilige marge aangehouden.
NOW 2.0 is nog niet verwerkt in de prognose 2019/’20 en begroting 2020/’21. Deze gaat gelden voor
de maanden juni t/m september. Dat betekent dat deze gelden over twee boekjaren verdeeld worden;
het resultaat van 2019/’20 nog beïnvloeden en ook de begroting van 2020/’21.
Op dit moment wordt met het oog op NOW 2.0 een inschatting gemaakt van de omzetderving, maar
de datum van herstart van de competitie en vertegenwoordigende teams hebben hier een grote
invloed op. De aanvraag kan pas vanaf juli worden ingediend.
Zou het uitgangspunt niet moeten zijn om te werken naar een sluitende begroting?
Reactie:
Onder normale omstandigheden hanteren we als uitgangspunt een sluitende begroting te
presenteren. De coronapandemie maakt evenwel dat er geen sprake is van een normale
werkelijkheid. Wij hebben hierover uitgebreid en op meerdere momenten overleg gehad met de
auditcommissie en de raad van toezicht.
De begroting is met de grootste zorgvuldigheid opgesteld. Aan de kostenkant is bij het wegen welke
(nieuwe) activiteiten zouden moeten opgestart grote terughoudendheid betracht. Aan de
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inkomstenkant constateren we dat het (moment van) verdere verruiming van de mogelijkheden in het
kader van de coronapandemie grote invloed heeft. We mogen weer steeds meer, maar onzekerheid
blijft.
Alles wegende vindt het bestuur de begroting die voorgelegd wordt verantwoord. Met die begroting
wordt enerzijds recht gedaan aan de noodzaak om voorzichtig te zijn en anderzijds gepast invulling
gegeven aan de bestuurlijke verantwoordelijkheid de organisatie niet geheel tot stilstand te laten
komen. Het gepresenteerde tekort is daarbij een naar beste vermogen berekende uitkomst die per
saldo gegeven de omstandigheden aanvaardbaar is. Deze lijn wordt gedragen door de gezamenlijke
auditcommissie en de RVT. Zelfde lijn wordt overigens gehanteerd bij betaald voetbal.
Betaald voetbal heeft in het ‘deltaplan’ een beroep op het Rijk gedaan voor wat betreft de
consequenties van gemiste inkomsten door het niet kunnen spelen van wedstrijden met publiek. Gaat
de KNVB zélf ook compensatie aanvragen voor het wegvallen van de recettes van Oranje, de
Oranjeleeuwinnen en Jong Oranje? En/of compensatie voor het convenant jeugdvoetbal?.
Reactie:
De KNVB bekijkt mogelijkheden en trekt gezamenlijk op met de andere sportbonden als het gaat om
steunaanvragen voor nationale teams en de gemiste interlands en evenementen (toernooien) met
publiek. Duidelijkheid wordt niet eerder dan het najaar verwacht. Vooralsnog geldt dat de
vooruitzichten beperkt zijn en de kansen klein worden geacht.
Hoe monitoren wij het ledenaantal?
Reactie:
Clubs melden leden in Sportlink aan of af. Dat kan op elk moment en gebeurt ook. Daarmee hebben
wij enig inzicht in de in- en uitstroom. Door deze cijfers te vergelijken met hetzelfde moment het
seizoen ervoor, ontstaat een beeld. Daarbij zijn er gekende (piek)momenten in een seizoen van in- en
uitstroom. Ook die kunnen afgezet tegen eerdere jaren.
Wat is het effect van het doorschuiven van het EK bezien vanuit het perspectief de afspraken met
partners en sponsors?
Reactie:
Dit verschilt per contract. Bij sommige partners schuift het geld door naar het volgende seizoen. In
andere gevallen mogen we de bijdrage bestemmen in het huidige seizoen. De effecten zijn verwerkt in
de begroting.
Overigens geldt dat de KNVB zich gelukkig prijst met de opstelling van de partners. Die tonen zich
trouw in deze bijzondere tijden.
Bij het vergelijken van de prognose 2019/’20 met de begroting 2019/’20 en de jaarrekening van
2018/’29 is een ruime groei te zien van de commerciële opbrengsten. Waardoor komt dat?
Reactie:
Kort samengevat wordt dit veroorzaakt door de stijgende populariteit van de Leeuwinnen en het
breedtevoetbal. En daarbij speelt ook de herijking van de verdeling van opbrengsten tussen AV en BV
een rol. Deze lijn is onderdeel van de bredere discussie die wordt gevoerd in het kader van de
strategische agenda (niet te verwarren met de strategie 2018-2022).
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Waarom daalt de omzet van de reclameborden?
Reactie:
Voor reclameborden wordt standaard 50K opgenomen als opbrengst. De kosten hiervan volgen
dezelfde trend. Daarmee heeft het per saldo geen impact op het resultaat.
Als het verloop van het personeel 200K is. Hoeveel FTE heeft AV in totaal?
Reactie:
Binnen het amateurvoetbal werken we op dit moment met 245 FTE.
In de begroting is bij de Overhead Facilitair Bedrijf een duidelijk stijging te zien. Waarom kiezen we er
niet voor om hierop te besparen?
Reactie:
Die kostenstijging wordt geacht gerechtvaardigd te zijn omdat deze direct verband houdt met de
toekomstbestendigheid van de organisatie. Deze stijging wordt vooral veroorzaakt door vervangen van
hardware, software en nieuwe licenties. Deze zijn noodzakelijk om onze werkzaamheden uit te
kunnen voeren.
Worden softwarelicenties door de KNVB gekocht of geleased?
Reactie:
De licenties worden in een soort van abonnementsvorm op basis van het aantal medewerkers
maandelijks afgenomen en betaald.
Waarom zijn de huisvestingskosten ten opzichte van de jaarrekening 2018/’19 gestegen?
Reactie:
Een aantal bepalende factoren op een rij:
• Door de verkoop van het voormalige bondskantoor in Amsterdam viel de voorziening van het
groot onderhoud vrij.
• In het project Veiliger Sportklimaat was sprake van een doorbelasting van huisvestingskosten,
welke in nieuwe subsidieprojecten niet zijn toegestaan.
• De stijging in de begroting 2020/’21 wordt veroorzaakt door huur van huisvesting en veld voor
Voetlab. Dit project is overigens break-even in de begroting 2020/’21 opgenomen.
Waar staan de kosten van vrouwen O23?
Reactie:
Deze kosten staan bij 8. Kosten vertegenwoordigend voetbal onder ‘Meiden. Met de subsidie van
NOC*NSF worden de kosten van O23 gedekt.
Kan meer informatie verstrekt worden over financiële consequenties rondom VoetbalTV in relatie tot
het dispuut met de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)?
Reactie:
Voor VoetbalTV is in de prognose 2019/’20 een voorziening opgenomen. Gelet op het voorslepende
dispuut met de AP is het voortbestaan van VoetbalTV ernstig in het geding. Er kunnen geen nieuwe
clubs aansluiten. De organisatie van VoetbalTV is tot een minimum afgebouwd. In het perspectief van
kosten/baten geldt dat nu sprake is van buigen of barsten. Mede daarom is ervoor gekozen om de
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‘aanval’ te kiezen om zo een doorbraak te forceren. Daarbij past de stap richting de rechter en de
ruchtbaarheid die daaraan gegeven is. Wij blijven overtuigd van de potentie van VoetbalTV als
prachtige dienst voor verenigingen. Het zou ook zeker een rol kunnen spelen in deze tijden van
corona en de beperkingen om als toeschouwer langs de velden bij onze clubs te staan.
Er is met het oog op de gezette stap een Q&A opgesteld vanuit VoetbalTV. Deze zal verstrekt worden
aan de ledenraad.
Onder stimuleren opleidingen en ontwikkelingen jeugdkader in de begroting 2020/’21 staat een fout.
Er zou moeten staan ‘in seizoen 2020/’21 wordt er €165.000 aangewend voor het plan’. Er staat nu
2019/’20.
Reactie:
Klopt, dit is aangepast in de nieuwste versie van de agenda waar de begroting onderdeel van uit
maakt.

5. GOVERNANCE
5.1 Zittingstermijn ledenraad
Ingediend door Henk Bolhaar:
Is er m.b.t. de herijking van de Code Goed Sportbestuur al meer bekend over de richting die wordt
voorgestaan over de zittingstermijnen?
Reactie:
De nieuwe code is in beginsel ‘principle based’. Deze zou daarmee afwijken van de huidige code waar
meer sprake is van een ‘rule based’-insteek. Voor wat betreft de uitwerking op het gebied van de
zittingstermijnen is - naar het zich laat aanzien - geen significant andere insteek aan de orde. Basale
gedachte blijft dat doorstroming georganiseerd moet worden.
Bij de huidige code werd uitgegaan van termijnen van 2x 4 jaar cq 3x 3 jaar. Dat lijkt ook inzet van bij
de verdere uitwerking van de nieuwe code. Bij de huidige code gold daarnaast het principe ‘pas toe of
leg uit’. Op de vraag hoe zich de nieuwe code op dat punt verhoudt, kan nog geen antwoord worden
gegeven.
Ik geef in overweging de besluitvorming uit te stellen tot de najaarsvergadering van de ledenraad
omdat dan de uitgestelde besluitvorming binnen NOC*NSF heeft plaatsgevonden en er mogelijk meer
duiding gegeven kan worden over het bredere perspectief binnen de KNVB. Mijns inziens moet
voorkomen worden dat binnen een korte tijd de wenselijkheid voor een nieuwe aanpassing aan de
orde is.
Reactie:
Het bestuur wilde de eerdere toezegging op dit punt gestand doen en is gelet daarop met een voorstel
gekomen.
5.2 Update Commissie Functioneren Ledenraad
-
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6. ONTWIKKELING COMPETITIE AMATEURVOETBAL
-

7. AGENDA BONDSVERGADERING
Ingediend door Henk Bolhaar:
In de oproep voor de bondvergadering, zoals die recent ook weer per mail is verstuurd, wordt
gesproken over ‘adviserende leden van de bondvergadering’. Wie worden daaronder verstaan? Ik
merk daarbij op dat in tegenstelling tot hetgeen in het Reglement Amateurvoetbal is bepaald in de
statuten van de KNVB niet is opgenomen dat de bondsvergadering adviserende leden heeft.
Reactie:
Het klopt dat in de Statuten niet de term ‘adviserende leden’ staat vermeld. Wel is expliciet geregeld
dat tot de bondsvergadering toegang hebben en het recht daarin het woord te voeren:
a. de ereleden;
b. de leden van het bondsbestuur;
c. de leden van een sectiebestuur;
d. de leden van de raad van toezicht amateurvoetbal;
e. de leden van de raad van commissarissen betaald voetbal;
f.
de leden van de buitengewone commissie van beroep van de KNVB;
g. g. de leden van de reglementscommissie;
h. h. zij, die als zodanig door het bondsbestuur of door de bondsvergadering zijn aangewezen.
Dat is in grote lijnen dezelfde opsomming als die bij amateurvoetbal is opgenomen bij de adviserende
leden. Ook de positie van de opgesomde personen is gelijk aan die van de adviserende leden van
amateurvoetbal.
Indien in het kader van de bondsvergadering wordt verwezen naar ‘adviseren leden’, wordt op
bovengenoemde opsomming gedoeld.
In de bondsvergadering hebben via roulatie 30 leden vanuit de in totaal 34 clubs uit het betaald
voetbal zitting. Er is dus sprake van een wisselende vertegenwoordiging waardoor het voor de leden
van de ledenraad onduidelijk is wie de rechtsgeldige vertegenwoordigers zijn. Zo is het in het verleden
enkele keren voorgekomen dat een advocaat het woord voerde. Ik pleit er daarom voor dat bij de
uitnodiging voor de bondsvergadering een bijlage wordt gevoegd wie voor de betreffende vergadering
de rechtsgeldige vertegenwoordigers zijn.
Reactie:
De suggestie wordt overgenomen. Bij de uitnodiging voor de bondsvergadering van 23 juni is daarom
een overzicht van bondsafgevaardigden toegevoegd.
T.a.v. het besloten zijn van de vergadering verwijs ik naar mijn opmerkingen bij de ledenraad (waarbij
in dit geval artikel 22, leden 3 en 4 van de statuten van toepassing is).
Reactie:
Gemakshalve wordt hier dan ook verwezen naar het antwoord dat is verstrekt op de soortgelijke vraag
ten aanzien van de beslotenheid van de ledenraad.
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7.1 Voetbal is voor iedereen
Ingediend door Ingrid Kloosterman:
Los van deze kwesties zou ik een ander punt onder de aandacht willen brengen. Gezien de huidige
maatschappelijke onrust, de pogingen die we als KNVB in het verleden hebben ondernomen voor
meer diversiteit binnen de KNVB (de ledenraad) en de besturen van de clubs, die niet het gewenste
resultaat hebben gebracht. Zou ik nu dit thema weer breed onder de aandacht willen brengen. Het
moet anders kunnen binnen de top van de KNVB, in onze ledenraad, maar ook bij de clubs.
De urgentie maar ook het maatschappelijk draagvlak is nog nooit zo groot geweest. Als grootste
sportbond in Nederland moeten we onze verantwoordelijkheid nemen. Ik weet niet precies hoe, maar
ik zou een actieplan wat breed gecommuniceerd wordt graag opgetuigd zien worden. Dat kan voor
een deel volgens mij bestaan uit ‘aanbevelingen’ uit het verleden, maar wel in een ander daglicht.
Ik zou me kunnen voorstellen dat we vanuit de ledenraad een motie aannemen en die inbrengen bij
de bondsvergadering zodat de bondsvoorzitter namens de vertegenwoordigers van het amateur- en
betaald voetbal dit serieus naar buiten kan brengen. Als we daarna het actieplan opfrissen en daar
samen met de verenigingsadviseurs ‘het land’ mee ingaan, dat aan laten sluiten bij alle mogelijke
vormen van ondersteuning en opleidingen die we bieden binnen alle geledingen, denk ik dat we het
‘goede’ voorbeeld geven en dat we, nu het vliegwiel maatschappelijk in beweging is gezet, misschien
wel het verschil kunnen maken. Het zou mij wat waard zijn!
Reactie:
Op meerdere fronten en op meerdere manieren wordt nu hard en concreet gewerkt aan de uitwerking
van het aanvalsplan tegen racisme en discriminatie. Ook het diversiteitsbeleid is hierbij onderwerp van
concretisering. In de gezamenlijke directie zal binnen afzienbare termijn een plan van aanpak met
heldere beoogde resultaten worden besproken.
Voor wat de diversiteit binnen de ledenraad volgt het bestuur de observatie van Ingrid Kloosterman.
We zouden in dat verband graag gezamenlijk in gesprek gaan. Dat sluit ook aan bij de afspraak om op
de komende werkconferentie als uitvloeisel van de evaluatie van de ledenraadsverkiezingen over een
aantal verbeterrichtingen te verkennen en te concretiseren.
7.2 KNVB Strategisch Plan 2018 – 2022: Seizoensplan 2020/’21
7.3 Financiën
Ingediend door Henk Bolhaar:
Er is sprake van een stijging van de personeelskosten met € 110.000. Deze stijging wordt niet
verklaard. Is dit het gevolg van de bezoldiging van de bondsvoorzitter?
Ingediend door Joep Timmermans:
Graag een toelichting op de stijging personeelskosten van 242.000 (begroting 2019-2020) naar
369.000 euro (begroting 2020-2021).
Reactie:
Beide vragen zien toe op hetzelfde punt. De gesignaleerde stijging houdt inderdaad verband met de
bezoldiging van de bondsvoorzitter waartoe door de bondsvergadering is besloten.
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7.4 Reglementaire aangelegenheden
Ingediend door Jan Bosch:
Onder 9.1 van de concept agenda bondsvergadering zie ik onder 9.1.1. Opleidingsvergoeding
vrouwenvoetbal. Het kan aan mij liggen door de omvang van de gehele agenda met bijlagen, maar dit
heb ik verder gemist. Kunt u mij uitleggen wat hiermee wordt bedoeld.
Reactie:
Op 6 maart 2020 is een uitvoeringsbesluit genomen. Dat besluit is gepubliceerd op SharePoint en
dient bekrachtigd te worden in de eerstvolgende vergadering. Abusievelijk is dit besluit in eerste
instantie niet opgenomen op de agenda. Dit punt zal bij verzending van de aanvullende stukken
worden toegevoegd aan de agenda voor de voorjaarsvergadering van 20 juni.

8. REGLEMENTSWIJZIGINGEN
8.1 AV – Gele en rode kaarten team-officials
8.2 AV – Screening Reglement Tuchtrechtspraak- en Reglement Wedstrijden Amateurvoetbal
8.3 AV – Uitbreiding speelgerechtigdheid
Ingediend door Henk Bolhaar:
Allereerst zal het niet verbazen dat ik blij ben met dit voorstel. Over de uitwerking nog wel het
volgende.
Primair vraag ik mij af waarom op jeugdspelers niet dezelfde bepaling als voor spelers O23 wordt
aangehouden (onbeperkte speelgerechtigheid op zaterdag en zondag). Het argument dat voor O23
wordt gegeven (jonge senioren de kans geven zo veel mogelijk te spelen en daarmee de overgang
naar senioren te verbeteren) geldt mijns inziens ook voor spelers O19.
Secundair als mijn eerste opmerking niet tot een aanpassing leidt: In lid 4, sub c wordt aan het bestuur
de mogelijkheid gegeven de speelgerechtigheid van jeugdspelers te beperken, bijvoorbeeld door te
bepalen dat een speler die een nader te bepalen aantal wedstrijden heeft gespeeld in een of meer
seniorencompetities in de categorie A niet meer gerechtigd is uit te komen in het zaterdag- of
zondagvoetbal. Aan hoeveel wedstrijden wordt hierbij gedacht?
Afhankelijk van het antwoord overweeg ik een amendement in te dienen.
Reactie:
De geplaatste opmerkingen geven aanleiding tot heroverweging van de geagendeerde teksten. Voor
de vergadering van 20 juni zal een aangepast voorstel op dit punt worden opgesteld. Dit zal worden
toegevoegd aan de aanvullende stukken zoals die worden verstuur op 12 juni.
Ingediend door Henk Hoiting:
1. De voorgestelde wijziging van artikel 27 lid 4a is mijns inziens niet geheel helder. Het zou
duidelijker zijn als er zou staan:…………….alleen nog deelnemen aan die competitie in categorie
A alsmede aan beide competities in categorie B,…….
2. Volgens mij was de intentie achter het initiatiefvoorstel om deze verruiming door te voeren voor
spelers tm O19. Nu wordt dit al gedaan voor speler tot O23. Is het niet verstandig om een
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bepaling op te nemen dat in 1 weekend slecht of op zaterdag of op zondag meegedaan kan
worden bij een seniorenteam? Al was het alleen maar om te voorkomen dat roofbouw gepleegd
wordt op talenten bij verenigingen.
Reactie:
Akkoord om in artikel 27 lid 4 sub a ‘beide’ in plaats van ‘de’ competities op te nemen.
Voor wat betreft het 2e punt wordt verwezen naar het gewijzigde voorstel zoals dat op 12 juni wordt
verstuurd met de aanvullende stukken (zie ook de vraag hierboven).
8.4 AV – Jaarlijkse screening Licentiereglement amateurvoetbal
8.5 AV/BOND – Definitie contractspeler
Ingediend door Henk Hoiting:
1. Dit is verwarrend. Want een speler wiens contract niet geregistreerd is, voldoet niet aan de
verplichtingen maar is wel een contractspeler en kan dus in de winterstop een transfer maken?
Hoe wordt daar mee omgegaan?
2. Waarom wordt de omvang van 12 uur niet aangepast? Deze bepaling maakt het voor
verenigingen mogelijk om te ontsnappen aan de verplichting om transparant te zijn over
betalingen aan spelers. Het is toch de bedoeling om het principe van “High trust high penalty” op
dit gebied voor het gehele amateurvoetbal te laten gelden.
Reactie:
Ten aanzien van punt 1:
Het spelerscontract moet wel worden geregistreerd. Dit is een reglementaire verplichting, zie artikel 34
(in het bijzonder lid 4) RAV. Uitsluitend spelers van wie het spelerscontract is geregistreerd, kunnen
dus in de winterstop worden overgeschreven. Bij het registreren van een speler als contractspeler in
Sportlink, vindt dus controle plaats via het spelerscontract dat aan de KNVB moet worden gezonden
(ter registratie).
Voorts wordt bij verzoeken om overschrijving van contractspelers gecontroleerd of het spelerscontract
reeds is overgelegd (aan de hand daarvan vindt dus controle plaats).
Ten aanzien van punt 2:
Hierover heeft nog geen besluitvorming plaatsgevonden. Dit onderwerp zal worden geagendeerd voor
de najaarsvergaderingen. E.e.a. houdt verband met het onderwerp “betalen in het amateurvoetbal”.
Onderdeel daarvan vormt ook het gesprek om het amateurvoetbal te komen tot één vorm van contract
en betaling van spelers.
Ingediend door Klaas Groenendijk:
Onder 8.5 wordt de definitie contractspeler aangepast. De registratie wordt eruit gehaald en dat
betekent als ik het goed begrijp dat elke speler die een geldelijke vergoeding ontvangt voor deelname
aan wedstrijden (vast bedrag, premies voor wedstrijden of resultaten) in het vervolg wordt gezien als
een contractspeler, met daarbij dan ook nog de verplichting dat de arbeidsduur 12 uur per week zal
bedragen. Is dat wat er staat of lees ik het verkeerd?
Indien de voorgaande vraag bevestigend wordt beantwoord: het lijkt vreemd dat we dit nu zouden
moeten besluiten kennelijk zonder de in de laatste regel gemelde toezegging over verschillende
contracten e.d..
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Reactie:
Voor de duidelijkheid wordt hier nog eens gesteld dat met deze wijziging niet elke speler die een
geldelijke vergoeding ontvangt voor deelname aan wedstrijden (vast bedrag, premies voor wedstrijden
of resultaten), in het vervolg wordt gezien als een contractspeler.
Ten aanzien van een ‘contractspeler’ geldt dat aan de reglementaire verplichtingen moet worden
voldaan zoals die zijn geformuleerd in (o.a.) artikel 34 RAV.
Daarnaast is het op dit moment mogelijk en toegestaan dat een derde (dus niet de vereniging zelf!)
een vergoeding (anders dan een echte onkostenvergoeding) betaalt aan een actieve amateur voor
zijn deelname aan trainingen en wedstrijden bij een vereniging. Deze spelers blijft reglementair
amateurspelers. Voor de najaarsvergadering zullen dienaangaande voorstellen worden voorbereid
(“betalen in het amateurvoetbal”).
8.6 AV/BOND – Optimaliseren voetbalpiramide en herstructurering (jeugd)voetbalcompetities
8.7 BOND – Verplichtingen leden (voetbalverenigingen)
8.8 BOND – Solidariteitsbijdrage
8.9 BOND – Overschrijvingsprocedure
-

9. (HER) BENOEMINGEN
12.1 (Her)benoemingen Tuchtorganen KNVB
12.2 Benoeming lid licentiecommissie amateurvoetbal
12.3 Herbenoeming leden beroepscommissie licentiezaken amateurvoetbal
-

10. RONDVRAAG
Ingediend door Jan Bosch:
Uit de agenda bondsvergadering 16 december 2019:
In de ledenraad amateurvoetbal en de algemene vergadering betaald voetbal zal een nadere
toelichting worden gegeven met betrekking tot het nationaal opleidingsvergoedingensysteem (en het
“betalen in het amateurvoetbal”). Hierbij zal worden ingegaan op: - Proces; - Inhoud; - Stand van
zaken; - Vervolg. Het bondsbestuur vindt het wel belangrijk om uiterlijk in de eerste helft van maart
2020 tot besluitvorming te komen in de onderhavige aangelegenheid. Om die reden stelt het
bondsbestuur voor hierover besluitvorming te laten plaatsvinden tijdens een buitengewone
bondsvergadering die zal plaatsvinden uiterlijk in de eerste helft van maart 2020.
Voor een geplande bijeenkomst op 11 maart en later 2 april stond dit op de agenda.
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Beide bijeenkomsten zijn niet doorgegaan. Ook de buitengewone bondsvergadering niet. Toch staat
dit onderwerp niet geagendeerd voor de komende vergadering. Hoe is de stand van zaken
hieromtrent ? Dit neem alles bij elkaar al een paar jaar in beslag.
Reactie:
Onderhavig punt is opgenomen op de agenda van de bondsvergadering. Daar zal een
(proces)mededeling worden gedaan.
Kern daarvan is:
De bedoeling was - zoals aangegeven - dat over genoemd onderwerp eerst met de ledenraad nader
van gedachten zou worden gewisseld om vervolgens met inachtneming daarvan de werkgroep te
vragen met (eventueel aangepaste) voorstellen te komen. In verband met het Coronavirus is deze
procedure helaas vertraagd. Dit levert echter geen vertraging op ten aanzien van de invoering van de
wijzigingen. Immers, doordat geen besluitvorming in december 2019 heeft plaatsgevonden, konden de
wijzigingen sowieso niet eerder dan 1 januari 2021 in werking treden.

11. SLUITING
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8. REGLEMENTSWIJZIGINGEN
8.1 AV – Gele en rode kaarten team-officials
Te nemen besluit
Instemmen met de implementatie van het bekrachtigde uitvoeringsbesluit inzake de gele en rode
kaarten voor team-officials in het Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal en het Reglement
Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal en het Reglement Tuchtrechtspraak Vrouwen.
Toelichting
Op 4 september 2019 is door het bestuur amateurvoetbal een uitvoeringsbesluit genomen inhoudende
dat aan zogenaamde ‘teamofficials’ gele en rode kaarten gegeven konden worden. Een en ander met
inbegrip van de tuchtrechtelijke consequenties daarvan. Het besluit vloeide voort uit internationale
regelgeving waarmee wij in overeenstemming wilden (gaan) handelen.
Teamofficials zijn gedefinieerd in de spelregels veldvoetbal als: ‘de trainer/coach en andere officials
die op de elftallijst staan vermeld (met uitzondering van spelers of wisselspelers)’.
In lijn met de reglementaire verplichting is het uitvoeringsbesluit op 30 november 2019 door de
ledenraad amateurvoetbal bekrachtigd. Het bekrachtigde bestuursbesluit geldt tot 30 juni 2020.
Hierdoor zijn wijzingen van toepassing verklaard voor het seizoen 2019/’20.
De voorgestelde reglementswijzigingen voorzien in de definitieve implementatie in de regelgeving van
de sectie amateurvoetbal. In de voorstellen zijn, ten opzichte van 30 november 2019, enkele tekstuele
aanpassingen gedaan.
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Artikel 87 – Waarschuwingen
1. a. De registratieregeling is van toepassing
op overtredingen van de spelregels
waarvoor de scheidsrechter voor, tijdens
of na de wedstrijd een waarschuwing
heeft gegeven, en die door aantekening
op het wedstrijdformulier ter kennis van
de aanklager zijn gebracht.
b. Indien de scheidsrechter heeft
gerapporteerd, dat hij ter zake van een
overtreding een waarschuwing heeft
gegeven aan een andere speler dan
degene die de desbetreffende overtreding
heeft begaan, zal de waarschuwing
alsnog worden geregistreerd op naam van
de speler die de overtreding heeft
begaan.
2. t/m 4.

1. a. De registratieregeling is van toepassing
op overtredingen van de spelregels
waarvoor de scheidsrechter voor, tijdens
of na de wedstrijd een waarschuwing
heeft gegeven, en die door aantekening
op het wedstrijdformulier ter kennis van
de aanklager zijn gebracht.
b. Indien de scheidsrechter heeft
gerapporteerd, dat hij ter zake van een
overtreding een waarschuwing heeft
gegeven aan een andere speler of een
andere team-official dan degene die de
desbetreffende overtreding heeft begaan,
zal de waarschuwing alsnog worden
geregistreerd op naam van de speler of
de team-official die de overtreding heeft
begaan.
(ongewijzigd)

Artikel 88 – Registratieregeling
1.

2. De aanklager beslist niet tot registratie over
te gaan, indien:
a. uiterlijk voor de eerstvolgende wedstrijd
van de vereniging van de speler aan wie
de waarschuwing is gegeven, is gebleken
dat de scheidsrechter ter zake van een
overtreding een waarschuwing heeft
gegeven aan een andere speler dan
degene die de desbetreffende overtreding
heeft begaan;
b. onvoldoende vaststaat, dat betrokkene de
overtreding heeft begaan;
c. de vermoedelijk begane overtreding niet
via de registratieregeling afgedaan kan
worden.
3. t/m 5.

6. a. Jaarlijks voor de aanvang van het seizoen
bepaalt het bestuur amateurvoetbal:
1. voor elk van de categorieën de
verhouding tussen het aantal
registraties en de daarop gebaseerde
uitsluitingen;
2. de kosten aan de zijde van de
arbeidsorganisatie van de registratie
en van de uitsluitingen, die uit de
registraties voortvloeien.
b. De verhouding tussen het aantal
registraties en de daarop gebaseerde
uitsluitingen, alsmede de daarmee

(ongewijzigd)
2. De aanklager beslist niet tot registratie over
te gaan, indien:
a. uiterlijk voor de eerstvolgende wedstrijd
van de vereniging van de speler of de
team-official aan wie de waarschuwing is
gegeven, is gebleken dat de
scheidsrechter ter zake van een
overtreding een waarschuwing heeft
gegeven aan een andere speler of een
andere team-official dan degene die de
desbetreffende overtreding heeft begaan;
b. onvoldoende vaststaat, dat betrokkene de
overtreding heeft begaan;
c. de vermoedelijk begane overtreding niet
via de registratieregeling afgedaan kan
worden.
(ongewijzigd)
6. a. Jaarlijks voor de aanvang van het seizoen
bepaalt het bestuur amateurvoetbal:
1. voor elk van de categorieën de
verhouding tussen:
- het aantal registraties en de daarop
gebaseerde uitsluitingen; en
- het aantal registraties en de daarop
gebaseerde ontzeggingen van het
recht tot het uitoefenen van een of
meer functies binnen de sectie
amateurvoetbal van de KNVB en/of
binnen een onder de sectie
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gemoeide kosten worden gepubliceerd in
het handboek competitiezaken
amateurvoetbal.

7.

8. a. Twee waarschuwingen in:
1. één competitiewedstrijd of daarmee
samenhangende wedstrijd, ten
gevolge waarvan de speler uit het
veld is gezonden, of had moeten
worden gezonden, mits
geregistreerd, hebben tot gevolg,
dat betrokkene is uitgesloten van
deelname aan
competitiewedstrijden en/of
daarmee samenhangende
wedstrijden totdat zijn elftal of team
de eerstvolgende
competitiewedstrijd of daarmee
samenhangende wedstrijd heeft
gespeeld;
2. één bekerwedstrijd ten gevolge
waarvan de speler uit het veld is
gezonden, of had moeten worden
gezonden, mits geregistreerd,
hebben tot gevolg dat betrokkene is
uitgesloten van deelname aan
bekerwedstrijden totdat zijn elftal of
team de eerstvolgende
bekerwedstrijd heeft gespeeld.
b. De onder a. van dit lid genoemde
uitsluiting heeft geen gevolgen voor

amateurvoetbal ressorterend lid van
de KNVB;
2. de kosten aan de zijde van de
arbeidsorganisatie van de registratie
en van de uitsluitingen respectievelijk
de ontzeggingen van het recht tot het
uitoefenen van een of meer functies
binnen de sectie amateurvoetbal van
de KNVB en/of binnen een onder de
sectie amateurvoetbal ressorterend lid
van de KNVB, die uit de registraties
voortvloeien.
b. De verhouding tussen het aantal
registraties en de daarop gebaseerde:
- uitsluitingen;
- ontzeggingen van het recht tot het
uitoefenen van een of meer functies
binnen de sectie amateurvoetbal van de
KNVB en/of binnen een onder de sectie
amateurvoetbal ressorterend lid van de
KNVB;
- , alsmede de daarmee gemoeide kosten
worden gepubliceerd in het handboek
competitiezaken amateurvoetbal.
(ongewijzigd)
8. a. Twee waarschuwingen in:
- aan een speler in:
1. één competitiewedstrijd of daarmee
samenhangende wedstrijd, ten
gevolge waarvan de speler uit het
veld is gezonden, of had moeten
worden gezonden, mits
geregistreerd, hebben tot gevolg,
dat betrokkene is uitgesloten van
deelname aan
competitiewedstrijden en/of
daarmee samenhangende
wedstrijden totdat zijn elftal of team
de eerstvolgende
competitiewedstrijd of daarmee
samenhangende wedstrijd heeft
gespeeld;
2. één bekerwedstrijd ten gevolge
waarvan de speler uit het veld is
gezonden, of had moeten worden
gezonden, mits geregistreerd,
hebben tot gevolg dat betrokkene is
uitgesloten van deelname aan
bekerwedstrijden totdat zijn elftal of
team de eerstvolgende
bekerwedstrijd heeft gespeeld.
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andere geregistreerde waarschuwingen.
Reeds geregistreerde waarschuwingen
blijven gehandhaafd.

9. Indien de registraties leiden tot uitsluiting
ingevolge de vastgestelde verhouding, dan
wel ingevolge lid 8 van dit artikel worden de
kosten van uitsluiting bij de vereniging van
betrokkene in rekening gebracht.

10.

11. a. Uitsluitingen ingevolge de
registratieregeling worden onder
vermelding van de datum van ingang van

- aan een team-official in één
competitiewedstrijd of daarmee
samenhangende wedstrijd of
bekerwedstrijd, ten gevolge waarvan
een team-official uit het veld is
gezonden, of had moeten worden
gezonden, mits geregistreerd, hebben
tot gevolg, dat betrokkene het recht is
ontzegd tot het uitoefenen van een of
meer functies binnen de sectie
amateurvoetbal van de KNVB en/of
binnen een onder de sectie
amateurvoetbal ressorterend lid van
de KNVB bij competitiewedstrijden
en/of daarmee samenhangende
wedstrijden en/of bekerwedstrijden
totdat het betreffende elftal of team de
eerstvolgende competitiewedstrijd
en/of daarmee samenhangende
wedstrijd of bekerwedstrijd heeft
gespeeld.
b. De onder a. van dit lid genoemde
uitsluiting respectievelijk ontzegging van
het recht tot het uitoefenen van een of
meer functies binnen de sectie
amateurvoetbal van de KNVB en/of
binnen een onder de sectie
amateurvoetbal ressorterend lid van de
KNVB heeft geen gevolgen voor andere
geregistreerde waarschuwingen. Reeds
geregistreerde waarschuwingen blijven
gehandhaafd.
9. Indien de registraties leiden tot uitsluiting
respectievelijk ontzegging van het recht tot
het uitoefenen van een of meer functies
binnen de sectie amateurvoetbal van de
KNVB en/of binnen een onder de sectie
amateurvoetbal ressorterend lid van de
KNVB ingevolge de vastgestelde verhouding,
dan wel ingevolge lid 8 van dit artikel worden
de kosten van uitsluiting respectievelijk
ontzegging van het recht tot het uitoefenen
van een of meer functies binnen de sectie
amateurvoetbal van de KNVB en/of binnen
een onder de sectie amateurvoetbal
ressorterend lid van de KNVB bij de
vereniging van betrokkene in rekening
gebracht.
(ongewijzigd)
11. a. Uitsluitingen en ontzeggingen van het
recht tot het uitoefenen van een of meer
functies binnen de sectie amateurvoetbal
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de uitsluiting(en), alsmede de met de
uitsluiting gemoeide kosten, per e-mail
aan betrokkene meegedeeld, indien de
KNVB in het bezit is van een e-mailadres
van betrokkene.
b. De mededeling wordt eveneens via het
door het bestuur amateurvoetbal daartoe
aangewezen digitale medium aan de
vereniging van betrokkene beschikbaar
gesteld, waarna de vereniging betrokkene
onverwijld hierover dient te informeren.
c. Indien de KNVB niet in het bezit is van
een e-mailadres van betrokkene wordt de
mededeling per gewone post verzonden
aan betrokkene.

van de KNVB en/of binnen een onder de
sectie amateurvoetbal ressorterend lid
van de KNVB ingevolge de
registratieregeling worden onder
vermelding van de datum van ingang van
de uitsluiting(en) respectievelijk
ontzegging(en), alsmede de met de
uitsluiting respectievelijk ontzegging
gemoeide kosten, per e-mail aan
betrokkene meegedeeld, indien de KNVB
in het bezit is van een e-mailadres van
betrokkene.
b. De mededeling wordt eveneens via het
door het bestuur amateurvoetbal daartoe
aangewezen digitale medium aan de
vereniging van betrokkene beschikbaar
gesteld, waarna de vereniging betrokkene
onverwijld hierover dient te informeren.
c. Indien de KNVB niet in het bezit is van
een e-mailadres van betrokkene wordt de
mededeling per gewone post verzonden
aan betrokkene.

Artikel 100 – Algemene en bijzondere tenuitvoerlegging
1. en 2.
(ongewijzigd)
3. De tenuitvoerlegging van de straffen
3. De tenuitvoerlegging van de straffen
uitsluiting voor een aantal bindende
uitsluiting voor een aantal bindende
wedstrijden en ontzegging van het recht een
wedstrijden en ontzegging van het recht tot
functie uit te oefenen voor een aantal
het uitoefenen van een of meer functies
bindende wedstrijden is niet beperkt tot het
binnen de sectie amateurvoetbal van de
lopende voetbalseizoen.
KNVB en/of binnen een onder de sectie
amateurvoetbal ressorterend lid van de
KNVB een functie uit te oefenen voor een
aantal bindende wedstrijden is niet beperkt
tot het lopende voetbalseizoen.
4. Indien de straf uitsluiting of ontzegging van
4. Indien de straf uitsluiting of ontzegging van
het recht een functie uit te oefenen is
het recht tot het uitoefenen van een of meer
gekoppeld aan een of meer wedstrijden van
functies binnen de sectie amateurvoetbal van
een bepaald elftal of team, heeft de
de KNVB en/of binnen een onder de sectie
tenuitvoerlegging van een wedstrijd
amateurvoetbal ressorterend lid van de
plaatsgevonden:
KNVBeen functie uit te oefenen is gekoppeld
a. de dag volgend op die waarop van een
aan een of meer wedstrijden van een
wedstrijd de normale speeltijd en
bepaald elftal of team, heeft de
eventuele verlenging is gespeeld;
tenuitvoerlegging van een wedstrijd
b. de dag volgend op die waarop een
plaatsgevonden:
wedstrijd niet werd uitgespeeld, met dien
a. de dag volgend op die waarop van een
verstande dat de betrokkene niet bevoegd
wedstrijd de normale speeltijd en
is deel te nemen aan of te fungeren bij het
eventuele verlenging is gespeeld;
nog te spelen resterende gedeelte van de
b. de dag volgend op die waarop een
niet uitgespeelde wedstrijd.
wedstrijd niet werd uitgespeeld, met dien
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5. t/m 11.

verstande dat de betrokkene niet bevoegd
is deel te nemen aan of te fungeren bij het
nog te spelen resterende gedeelte van de
niet uitgespeelde wedstrijd.
(ongewijzigd)

Reglement Tuchtrechtspraak Vrouwen
Artikel 26 – Wedstrijdformulier (digitaal of papier)
1. a. Indien de scheidsrechter aan een
1. a. Indien de scheidsrechter aan een
speelster een waarschuwing heeft
speelster of een team-official een
gegeven, vermeldt hij op het
waarschuwing heeft gegeven, vermeldt hij
wedstrijdformulier (digitaal of papier)
op het wedstrijdformulier (digitaal of
welke overtreding de speelster heeft
papier) welke overtreding de speelster of
gepleegd.
de team-official heeft gepleegd.
b. In het geval de scheidsrechter direct na
b. In het geval de scheidsrechter direct na
afloop van de wedstrijd constateert dat hij
afloop van de wedstrijd constateert dat hij
ter zake van een overtreding een
ter zake van een overtreding een
waarschuwing heeft gegeven aan een
waarschuwing heeft gegeven aan een
andere speelster dan degene die de
andere speelster of een andere teamdesbetreffende overtreding heeft begaan,
official dan degene die de desbetreffende
vermeldt hij zulks op het
overtreding heeft begaan, vermeldt hij
wedstrijdformulier (digitaal of papier).
zulks op het wedstrijdformulier (digitaal of
papier).
2.
(ongewijzigd)
Artikel 27 – Waarschuwingen
1. a. De registratieregeling is van toepassing
op overtredingen van de spelregels
waarvoor de scheidsrechter voor, tijdens
of na de wedstrijd een waarschuwing
heeft gegeven, en die door aantekening
op het wedstrijdformulier ter kennis van
de aanklager zijn gebracht.
b. Indien de scheidsrechter heeft
gerapporteerd, dat hij ter zake van een
overtreding een waarschuwing heeft
gegeven aan een andere speelster dan
degene die de desbetreffende overtreding
heeft begaan, zal de waarschuwing
alsnog worden geregistreerd op naam van
de speelster die de overtreding heeft
begaan.
2. t/m 4.

1. a. De registratieregeling is van toepassing
op overtredingen van de spelregels
waarvoor de scheidsrechter voor, tijdens
of na de wedstrijd een waarschuwing
heeft gegeven, en die door aantekening
op het wedstrijdformulier ter kennis van
de aanklager zijn gebracht.
b. Indien de scheidsrechter heeft
gerapporteerd, dat hij ter zake van een
overtreding een waarschuwing heeft
gegeven aan een andere speelster of een
andere team-official dan degene die de
desbetreffende overtreding heeft begaan,
zal de waarschuwing alsnog worden
geregistreerd op naam van de speelster
of de team-official die de overtreding heeft
begaan.
(ongewijzigd)
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Artikel 28 – Registratieregeling
1.

2. De aanklager beslist niet tot registratie over
te gaan, indien:
a. uiterlijk voor de eerstvolgende wedstrijd
van de vereniging van de speelster aan
wie de waarschuwing is gegeven, is
gebleken dat de scheidsrechter ter zake
van een overtreding een waarschuwing
heeft gegeven aan een andere speelster
dan degene die de desbetreffende
overtreding heeft begaan;
b. onvoldoende vaststaat, dat betrokkene de
overtreding heeft begaan;
c. de vermoedelijk begane overtreding niet
via de registratieregeling afgedaan kan
worden.
3. t/m 5.

6. a. Jaarlijks voor de aanvang van het seizoen
bepaalt het bestuur amateurvoetbal:
1. voor elk van de categorieën de
verhouding tussen het aantal
registraties en de daarop gebaseerde
uitsluitingen;
2. de kosten aan de zijde van de
arbeidsorganisatie van de registratie
en van de uitsluitingen, die uit de
registraties voortvloeien.
b. De verhouding tussen het aantal
registraties en de daarop gebaseerde
uitsluitingen, alsmede de daarmee
gemoeide kosten worden gepubliceerd in
het handboek competitiezaken
amateurvoetbal.

(ongewijzigd)
2. De aanklager beslist niet tot registratie over
te gaan, indien:
a. uiterlijk voor de eerstvolgende wedstrijd
van de vereniging van de speelster of de
team-official aan wie de waarschuwing is
gegeven, is gebleken dat de
scheidsrechter ter zake van een
overtreding een waarschuwing heeft
gegeven aan een andere speelster of een
andere team-official dan degene die de
desbetreffende overtreding heeft begaan;
b. onvoldoende vaststaat, dat betrokkene de
overtreding heeft begaan;
c. de vermoedelijk begane overtreding niet
via de registratieregeling afgedaan kan
worden.
(ongewijzigd)
6. a. Jaarlijks voor de aanvang van het seizoen
bepaalt het bestuur amateurvoetbal:
1. voor elk van de categorieën de
verhouding tussen:
- het aantal registraties en de daarop
gebaseerde uitsluitingen; en
- het aantal registraties en de daarop
gebaseerde ontzeggingen van het
recht tot het uitoefenen van een of
meer functies binnen de sectie
amateurvoetbal van de KNVB en/of
binnen een onder de sectie
amateurvoetbal ressorterend lid van
de KNVB;
2. de kosten aan de zijde van de
arbeidsorganisatie van de registratie
en van de uitsluitingen respectievelijk
ontzeggingen van het recht tot het
uitoefenen van een of meer functies
binnen de sectie amateurvoetbal van
de KNVB en/of binnen een onder de
sectie amateurvoetbal ressorterend lid
van de KNVB, die uit de registraties
voortvloeien.
b. De verhouding tussen het aantal
registraties en de daarop gebaseerde:
- uitsluitingen;
- ontzeggingen van het recht tot het
uitoefenen van een of meer functies
binnen de sectie amateurvoetbal van
de KNVB en/of binnen een onder de
sectie amateurvoetbal ressorterend
lid van de KNVB;
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7.

8. a. Twee waarschuwingen in:
1. één competitiewedstrijd of daarmee
samenhangende wedstrijd, ten
gevolge waarvan de speelster uit
het veld is gezonden, of had
moeten worden gezonden, mits
geregistreerd, hebben tot gevolg,
dat betrokkene is uitgesloten van
deelname aan
competitiewedstrijden en/of
daarmee samenhangende
wedstrijden totdat haar elftal de
eerstvolgende competitiewedstrijd
of daarmee samenhangende
wedstrijd heeft gespeeld;
2. één bekerwedstrijd ten gevolge
waarvan de speelster uit het veld is
gezonden, of had moeten worden
gezonden, mits geregistreerd,
hebben tot gevolg dat betrokkene is
uitgesloten van deelname aan
bekerwedstrijden totdat haar elftal
de eerstvolgende bekerwedstrijd
heeft gespeeld.
b. De onder a. van dit lid genoemde uitsluiting
heeft geen gevolgen voor andere
geregistreerde waarschuwingen. Reeds
geregistreerde waarschuwingen blijven
gehandhaafd.

-, alsmede de daarmee gemoeide
kosten worden gepubliceerd in het
handboek competitiezaken
amateurvoetbal.
(ongewijzigd)
8. a. Twee waarschuwingen:
- aan een speelster in:
1. één competitiewedstrijd of daarmee
samenhangende wedstrijd, ten
gevolge waarvan de speelster uit
het veld is gezonden, of had
moeten worden gezonden, mits
geregistreerd, hebben tot gevolg,
dat betrokkene is uitgesloten van
deelname aan
competitiewedstrijden en/of
daarmee samenhangende
wedstrijden totdat haar elftal de
eerstvolgende competitiewedstrijd
of daarmee samenhangende
wedstrijd heeft gespeeld;
2. één bekerwedstrijd ten gevolge
waarvan de speelster uit het veld is
gezonden, of had moeten worden
gezonden, mits geregistreerd,
hebben tot gevolg dat betrokkene is
uitgesloten van deelname aan
bekerwedstrijden totdat haar elftal
de eerstvolgende bekerwedstrijd
heeft gespeeld.
- aan een team-official in één
competitiewedstrijd of daarmee
samenhangende wedstrijd of
bekerwedstrijd, ten gevolge waarvan
een team-official uit het veld is
gezonden, of had moeten worden
gezonden, mits geregistreerd, hebben
tot gevolg, dat betrokkene het recht is
ontzegd tot het uitoefenen van een of
meer functies binnen de sectie
amateurvoetbal van de KNVB en/of
binnen een onder de sectie
amateurvoetbal ressorterend lid van
de KNVB bij competitiewedstrijden
en/of daarmee samenhangende
wedstrijden en/of bekerwedstrijden
totdat het betreffende elftal of team de
eerstvolgende competitiewedstrijd
en/of daarmee samenhangende
wedstrijd of bekerwedstrijd heeft
gespeeld.
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9. Indien de registraties leiden tot uitsluiting
ingevolge de vastgestelde verhouding, dan
wel ingevolge lid 8 van dit artikel worden de
kosten van uitsluiting bij de vereniging van
betrokkene in rekening gebracht.

10.

11. a. Uitsluitingen ingevolge de
registratieregeling worden onder
vermelding van de datum van ingang van
de uitsluiting(en), alsmede de met de
uitsluiting gemoeide kosten, per e-mail
aan betrokkene meegedeeld, indien de
KNVB in het bezit is van een e-mailadres
van betrokkene.
b. De mededeling wordt eveneens via het
door het bestuur amateurvoetbal daartoe
aangewezen digitale medium aan de
vereniging van betrokkene beschikbaar
gesteld, waarna de vereniging betrokkene
onverwijld hierover dient te informeren.
c. Indien de KNVB niet in het bezit is van
een e-mailadres van betrokkene wordt de
mededeling per gewone post verzonden
aan betrokkene.
d. Een uitsluiting van deelname aan de
eerstvolgende competitiewedstrijd wordt
gepubliceerd via het door het bestuur voor
publicaties aangewezen medium.

b. De onder a. van dit lid genoemde
uitsluiting respectievelijk ontzegging van
het recht tot het uitoefenen van een of
meer functies binnen de sectie
amateurvoetbal van de KNVB en/of
binnen een onder de sectie
amateurvoetbal ressorterend lid van de
KNVB heeft geen gevolgen voor andere
geregistreerde waarschuwingen. Reeds
geregistreerde waarschuwingen blijven
gehandhaafd.
9. Indien de registraties leiden tot uitsluiting
respectievelijk ontzegging van het recht tot
het uitoefenen van een of meer functies
binnen de sectie amateurvoetbal van de
KNVB en/of binnen een onder de sectie
amateurvoetbal ressorterend lid van de
KNVB ingevolge de vastgestelde verhouding,
dan wel ingevolge lid 8 van dit artikel worden
de kosten van uitsluiting respectievelijk
ontzegging van het recht tot het uitoefenen
van een of meer functies binnen de sectie
amateurvoetbal van de KNVB en/of binnen
een onder de sectie amateurvoetbal
ressorterend lid van de KNVB bij de
vereniging van betrokkene in rekening
gebracht.
(ongewijzigd)
11. a. Uitsluitingen en ontzeggingen van het
recht tot het uitoefenen van een of meer
functies binnen de sectie amateurvoetbal
van de KNVB en/of binnen een onder de
sectie amateurvoetbal ressorterend lid
van de KNVB ingevolge de
registratieregeling worden onder
vermelding van de datum van ingang van
de uitsluiting(en) respectievelijk
ontzegging(en), alsmede de met de
uitsluiting respectievelijk ontzegging
gemoeide kosten, per e-mail aan
betrokkene meegedeeld, indien de KNVB
in het bezit is van een e-mailadres van
betrokkene.
b. De mededeling wordt eveneens via het
door het bestuur amateurvoetbal daartoe
aangewezen digitale medium aan de
vereniging van betrokkene beschikbaar
gesteld, waarna de vereniging betrokkene
onverwijld hierover dient te informeren.
c. Indien de KNVB niet in het bezit is van
een e-mailadres van betrokkene wordt de
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12. a. Bij een transfer in de loop van het seizoen
tussen clubs, beide uitkomend in de
eredivisie vrouwen respectievelijk beloften
vrouwen, blijven reeds opgelopen
waarschuwingen bij de te verlaten club
van kracht bij de nieuwe club.
b. Indien bij een transfer in de loop van het
seizoen tussen clubs, beide uitkomend in
de eredivisie vrouwen, respectievelijk
beloften vrouwen de uitsluiting en/of
schorsing van een speelster niet meer
kan uitgevoerd worden bij de te verlaten
club, wordt zij overgedragen naar de
nieuwe club.

13.

mededeling per gewone post verzonden
aan betrokkene.
d. Een uitsluiting van deelname aan
respectievelijk een ontzegging van het
recht tot het uitoefenen van een of meer
functies binnen de sectie amateurvoetbal
van de KNVB en/of binnen een onder de
sectie amateurvoetbal ressorterend lid
van de KNVB bij de eerstvolgende
competitiewedstrijd wordt gepubliceerd
via het door het bestuur voor publicaties
aangewezen medium.
12. a. Bij een transfer overschrijving van een
speelster respectievelijk de verandering
van club waarvoor de team-official een of
meer functies uitoefent in de loop van het
seizoen tussen clubs, beide uitkomend in
de eredivisie vrouwen respectievelijk
beloften vrouwen, blijven reeds
opgelopen waarschuwingen bij de te
verlaten club van kracht bij de nieuwe
club.
b. Indien bij een transfer overschrijving van
een speelster respectievelijk de
verandering van club waarvoor een teamofficial een of meer functies uitoefent in de
loop van het seizoen tussen clubs, beide
uitkomend in de eredivisie vrouwen,
respectievelijk beloften vrouwen de
uitsluiting en/of schorsing van een
speelster respectievelijk de ontzegging
en/of schorsing van een team-official niet
meer kan uitgevoerd worden bij de te
verlaten club, wordt zij overgedragen naar
de nieuwe club.
(ongewijzigd)

Artikel 28A – Waarschuwingen gegeven in play-offwedstrijden in de eredivisie vrouwen
1. a. De aanklager registreert waarschuwingen 1. a. De aanklager registreert waarschuwingen
gegeven in play-offwedstrijden van de
gegeven in play-offwedstrijden van de
eredivisie vrouwen, na ontvangst van het
eredivisie vrouwen, na ontvangst van het
wedstrijdformulier als genoemd in artikel
wedstrijdformulier als genoemd in artikel
26 lid 2 van dit reglement.
26 lid 2 van dit reglement.
b. Registratie blijft achterwege indien de
b. Registratie blijft achterwege indien de
aanklager is gebleken dat de
aanklager is gebleken dat de
scheidsrechter ter zake van een
scheidsrechter ter zake van een
overtreding een waarschuwing heeft
overtreding een waarschuwing heeft
gegeven aan een andere speelster dan
gegeven aan een andere speelster of een
degene die de desbetreffende overtreding
andere team-official dan degene die de
heeft begaan.
desbetreffende overtreding heeft begaan.
c. Indien de scheidsrechter, overeenkomstig
c. Indien de scheidsrechter, overeenkomstig
het bepaalde in artikel 26 lid 1 onder b
het bepaalde in artikel 26 lid 1 onder b
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van dit reglement, op het
wedstrijdformulier heeft vermeld dat hij ter
zake van een overtreding een
waarschuwing heeft gegeven aan een
andere speelster dan degene die de
desbetreffende overtreding heeft begaan,
zal de waarschuwing alsnog worden
geregistreerd op naam van de speelster
die de overtreding heeft begaan.
d. Als registratiedatum voor
waarschuwingen gegeven in playoffwedstrijden van de eredivisie vrouwen
geldt de datum waarop de desbetreffende
play-offwedstrijd is gespeeld.
e. Door de aanklager geregistreerde
waarschuwingen gegeven in playoffwedstrijden van de eredivisie vrouwen,
waarop geen uitsluiting is gevolgd,
vervallen na afloop van de desbetreffende
play-offcompetitie.
f. Van de registratie van een waarschuwing
gegeven in een play-offwedstrijd van de
eredivisie vrouwen wordt uitsluitend de
betreffende vereniging, via het door het
bestuur amateurvoetbal daartoe
aangewezen medium, op de hoogte
gesteld, waarna de vereniging betrokkene
onverwijld hierover dient te informeren.

2.

3. Een uitsluiting van deelname aan de
eerstvolgende play-offwedstrijd van de
eredivisie vrouwen wordt:
- onverwijld schriftelijk medegedeeld aan
de desbetreffende speelster en dier club;
- gepubliceerd via het door het bestuur voor
publicaties aangewezen medium.

van dit reglement, op het
wedstrijdformulier heeft vermeld dat hij ter
zake van een overtreding een
waarschuwing heeft gegeven aan een
andere speelster of een andere teamofficial dan degene die de desbetreffende
overtreding heeft begaan, zal de
waarschuwing alsnog worden
geregistreerd op naam van de speelster
of de team-official die de overtreding heeft
begaan.
d. Als registratiedatum voor
waarschuwingen gegeven in playoffwedstrijden van de eredivisie vrouwen
geldt de datum waarop de desbetreffende
play-offwedstrijd is gespeeld.
e. Door de aanklager geregistreerde
waarschuwingen gegeven in playoffwedstrijden van de eredivisie vrouwen,
waarop geen uitsluiting of ontzegging van
het recht tot het uitoefenen van een of
meer functies binnen de sectie
amateurvoetbal van de KNVB en/of
binnen een onder de sectie
amateurvoetbal ressorterend lid van de
KNVB is gevolgd, vervallen na afloop van
de desbetreffende play-offcompetitie.
f. Van de registratie van een waarschuwing
gegeven in een play-offwedstrijd van de
eredivisie vrouwen wordt uitsluitend de
betreffende vereniging, via het door het
bestuur amateurvoetbal daartoe
aangewezen medium, op de hoogte
gesteld, waarna de vereniging betrokkene
onverwijld hierover dient te informeren.
(ongewijzigd)
3. Een uitsluiting van deelname aan de
eerstvolgende play-offwedstrijd van de
eredivisie vrouwen, respectievelijk de
ontzegging van het recht tot het uitoefenen
van een of meer functies binnen de sectie
amateurvoetbal van de KNVB en/of binnen
een onder de sectie amateurvoetbal
ressorterend lid van de KNVB bij de
eerstvolgende play-offwedstrijd van de
eredivisie vrouwen, wordt:
- onverwijld schriftelijk medegedeeld aan
de desbetreffende speelster
respectievelijk team-official en diensr club;
- gepubliceerd via het door het bestuur voor
publicaties aangewezen medium.
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4. Tegen de registratie door de aanklager van
waarschuwingen gegeven in playoffwedstrijden van de eredivisie vrouwen of
de daaruit voortvloeiende uitsluiting van
deelname aan de eerstvolgende playoffwedstrijd van de eredivisie vrouwen is
géén verweer of beroep mogelijk.

4. Tegen de registratie door de aanklager van
waarschuwingen gegeven in playoffwedstrijden van de eredivisie vrouwen of
de daaruit voortvloeiende uitsluiting of
ontzegging van het recht tot het uitoefenen
van een of meer functies binnen de sectie
amateurvoetbal van de KNVB en/of binnen
een onder de sectie amateurvoetbal
ressorterend lid van de KNVB van deelname
aan de eerstvolgende play-offwedstrijd van
de eredivisie vrouwen is géén verweer of
beroep mogelijk.

Artikel 29 – Automatische uitsluiting en ontzegging van het recht tot het uitoefenen van een of
meer functies
1. Een speelster die in een wedstrijd in de
1. Een speelster of een team-official die in een
eredivisie vrouwen of beloften vrouwen door
wedstrijd in de eredivisie vrouwen of beloften
de scheidsrechter direct van het veld wordt
vrouwen door de scheidsrechter direct van
gezonden, wordt uitgesloten van deelname
het veld wordt gezonden, wordt uitgesloten
aan de eerstvolgende competitie- of playvan deelname aan, respectievelijk het recht
offwedstrijd van de KNVB van alle elftallen.
ontzegd tot het uitoefenen van een of meer
functies binnen de sectie amateurvoetbal van
de KNVB en/of binnen een onder de sectie
amateurvoetbal ressorterend lid van de
KNVB bij, de eerstvolgende competitie- of
play-offwedstrijd van de KNVB van alle
elftallen.
2. De hiervoor in lid 1 genoemde automatische
2. De hiervoor in lid 1 genoemde automatische
uitsluiting vindt plaats, indien:
uitsluiting vindt plaats, indien:
a. De verklaringen zoals genoemd in artikel
a. De verklaringen zoals genoemd in artikel
30 van dit reglement niet uiterlijk de
30 van dit reglement niet uiterlijk de
eerste werkdag na de wedstrijd vóór
eerste werkdag na de wedstrijd vóór
12.00 uur door de aanklager zijn
12.00 uur door de aanklager zijn
ontvangen en als gevolg daarvan de
ontvangen en als gevolg daarvan de
tuchtcommissie de tuchtzaak van deze
tuchtcommissie de tuchtzaak van deze
speelster niet voor de eerstvolgende
speelster of team-official niet voor de
wedstrijd in de eredivisie vrouwen
eerstvolgende wedstrijd in de eredivisie
respectievelijk beloften vrouwen kan
vrouwen respectievelijk beloften vrouwen
behandelen. Dit betreft alleen de
kan behandelen. Dit betreft alleen de
verklaringen van de speelster die direct
verklaringen van de speelster of de teamvan het veld is gezonden, de verklaring
official die direct van het veld is
van de aanvoerster van dat elftal en de
gezonden, de verklaring van de
verklaring van het betreffende bestuur.
aanvoerster van dat elftal en de verklaring
b. De tuchtcommissie vóór de eerstvolgende
van het betreffende bestuur.
wedstrijd in de eredivisie vrouwen of
b. De tuchtcommissie vóór de eerstvolgende
beloften vrouwen van het desbetreffende
wedstrijd in de eredivisie vrouwen of
elftal in staat is de tuchtzaak van die
beloften vrouwen van het desbetreffende
speelster te behandelen; en
elftal in staat is de tuchtzaak van die
c. De tuchtcommissie tijdens de onder b.
speelster of team-official te behandelen;
genoemde behandeling vaststelt dat:
en
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i. de scheidsrechter geen andere
speelster dan degene die de
overtreding heeft begaan van het veld
heeft gezonden;
ii. de scheidsrechter geen speelster ten
onrechte van het veld heeft gezonden.

3. Tegen de automatische uitsluiting is op
andere, dan de hiervoor in lid 2 genoemde
gronden geen verweer of beroep mogelijk.

4. De uitsluiting als genoemd in dit artikel laat
onverlet de bevoegdheid van de aanklager
op grond van het bepaalde in artikelen 9 en
10 van dit reglement.

Artikel 30 – Rapportage
Indien een speelster of een begeleider in een
wedstrijd in de eredivisie vrouwen of beloften
vrouwen door de scheidsrechter direct van het
speelveld of de instructiezone is gezonden,
rapporteren:
a. de (assistent-)scheidsrechters en de vierde
official;
b. de bij een voorval betrokken speelsters;
c. de beide aanvoersters;
d. de besturen van de betrokken clubs;
uiterlijk de eerste werkdag na de wedstrijd vóór
12.00 uur per e-mail aan de aanklager.

c. De tuchtcommissie tijdens de onder b.
genoemde behandeling vaststelt dat:
i. de scheidsrechter geen andere
speelster of andere team-official dan
degene die de overtreding heeft
begaan van het veld heeft gezonden;
ii. de scheidsrechter geen speelster of
team-official ten onrechte van het veld
heeft gezonden.
3. Tegen de automatische uitsluiting
respectievelijk ontzegging van het recht tot
het uitoefenen van een of meer functies
binnen de sectie amateurvoetbal van de
KNVB en/of binnen een onder de sectie
amateurvoetbal ressorterend lid van de
KNVB is op andere, dan de hiervoor in lid 2
genoemde gronden geen verweer of beroep
mogelijk.
4. De uitsluiting respectievelijk ontzegging van
het recht tot het uitoefenen van een of meer
functies binnen de sectie amateurvoetbal van
de KNVB en/of binnen een onder de sectie
amateurvoetbal ressorterend lid van de
KNVB als genoemd in dit artikel laat onverlet
de bevoegdheid van de aanklager op grond
van het bepaalde in artikelen 9 en 10 van dit
reglement.

Indien een speelster of een begeleiderteamofficial in een wedstrijd in de eredivisie vrouwen
of beloften vrouwen door de scheidsrechter
direct van het speelveld of de instructiezone is
gezonden, rapporteren:
a. de (assistent-)scheidsrechters en de vierde
official;
b. de bij een voorval betrokken speelsters en/of
team-official(s);
c. de beide aanvoersters;
d. de besturen van de betrokken clubs;
uiterlijk de eerste werkdag na de wedstrijd vóór
12.00 uur per e-mail aan de aanklager.
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8.2 AV – Screening Reglement Tuchtrechtspraak- en Reglement Wedstrijden
Amateurvoetbal
Te nemen besluit
Instemmen met de navolgende wijzigingen in het Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal en het
Reglement Wedstrijden Amateurvoetbal
Toelichting
Het Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal en het Reglement Wedstrijden Amateurvoetbal zijn
gescreend op onjuistheden en (on)wenselijkheden . In beide reglementen stellen we daarom een
aantal aanpassingen voor.
Voor het Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal geldt dit voor:
- Artikel 21 – Kamers
Soms maken ook verenigingen zich schuldig aan overtreding van de reglementen.
‘Eenvoudige’ verenigingszaken zouden (ook) door een enkelvoudige kamer (= bestaande uit
één tuchtrechter i.p.v. drie) moeten kunnen worden behandeld. Dit kan al bij overtredingen
van individuele leden. E.e.a. bevordert de snelheid van het tuchtrechtelijke proces, zonder
afbreuk te doen aan de waarborgen van een goede procesgang.
-

Artikel 47 – Aanhangig maken door een aantekening op het wedstrijdformulier
Een wijziging wordt opgenomen met het oog op de situatie dat in het zaalvoetbal op landelijk
niveau – anders dan in het veldvoetbal – een wedstrijd door twee scheidsrechters wordt
geleid. De voorgestelde aanvulling verduidelijkt dat beide scheidsrechters in het zaalvoetbal
een rapportage in moeten sturen bij disciplinaire maatregelen tegen spelers en/of
teamofficials.

-

Artikel 48 – Schriftelijke mededeling
Al door de KNVB een straf wordt opgelegd aan een lid van een vereniging, dan bericht de
KNVB daarover via de vereniging. De vereniging informeert het betrokken lid. De
voorgestelde wijziging legt vast dat in geval de straf wordt opgelegd aan een minderjarig lid,
de vereniging de wettelijke vertegenwoordiger(s) van de minderjarige betrokkene mee moet
nemen in de informatievoorziening.

-

Artikel 78 – Nader onderzoek
De voorgestelde aanpassingen geven de tuchtrechtelijke commissies meer mogelijkheden om
relevante informatie te krijgen en/of te toetsen. Concreet geldt dat het mogelijk wordt om bij
een voorval op het voetbalveld een beschuldigde – in de reglementen van de KNVB
aangeduid als ‘de betrokkene’ – te verhoren. Op dit moment is het alleen mogelijk om
getuigen en deskundigen te verhoren. Hierdoor kan de commissie waar nodig ook onderzoek
doen.

-

Artikel 91 – Bevoegdheid tot instellen van beroep
Deze wijziging is het gevolg van de wijziging bij artikel 48: de wettelijk vertegenwoordiger van
een minderjarig lid krijgt de mogelijkheid namens deze beroep in te stellen.

-

Artikel 99 – Gratieprocedure
In bijzondere gevallen kunnen gestrafte leden bij het bestuur gratie vragen. De huidige
bepalingen maken het niet mogelijk gratie aan te vragen wanneer de opgelegde
straf/maatregel volgt uit de acceptatie van een schikkingsvoorstel. In het Reglement
Tuchtrechtspraak is echter ook vastgelegd dat een (geaccepteerd) schikkingsvoorstel net als
een uitspraak van een tuchtcommissie of een commissie van beroep, moet worden gezien als
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een uitspraak is van een tuchtrechtelijk orgaan. In die lijn beschouwd moet dan onder
(dezelfde) voorwaarden ook gratie mogelijk zijn. Vandaar deze wijziging.
-

Artikel 100 – Algemeen en bijzonder tenuitvoerlegging
In dit artikel wordt een gestraft lid de gelegenheid geboden om, indien de tenuitvoerlegging
van een straf of maatregel geheel of gedeeltelijk niet (meer) mogelijk is door een onvoorziene
verandering van omstandigheden, de aanklager om wijziging van de uitspraak te vragen. De
aanklager is hiertoe nu alleen bevoegd op verzoek van de betrokkene. Om in uitzonderlijke
situaties (zoals bijvoorbeeld stopzetting van de competitie door de Coronapandemie) het
effect van opgelegde straffen te kunnen waarborgen is een eigen bevoegdheid hiertoe voor
de aanklager ook gewenst.

In het Reglement Wedstrijden Amateurvoetbal worden op basis van de screening de volgende
aanpassingen gedaan:
- Artikel 26 – Voorwaarden voor het deelnemen aan wedstrijden
Deze wijziging is het gevolg van de aanpassing in artikel 32 van het Reglement Tuchtzaken
Amateurvoetbal.
-

Artikel 34 – Niet speelgerechtigde speler
In gevallen waarin bij een team een niet gerechtigde speler heeft meegedaan, kan – als
gevolg van de voorgestelde wijziging – in de toekomst een belanghebbende vereniging aan
het bestuur amateurvoetbal onder voorwaarden verzoeken om de wedstrijd waarin de niet
gerechtigde speler heeft meegedaan over te laten spelen. Het uiteindelijke oordeel of dat
gebeurt, blijft overigens bij het bestuur amateurvoetbal. De regeling zoals wordt voorgesteld is
in lijn met de geldende regeling bij betaald voetbal.
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Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal
Artikel 21 – Kamers
1. t/m 3.
4. Een kamer bestaande uit één lid is
bovendien bevoegd:
a. een betrokkene schuldig te verklaren
zonder oplegging van straf;
b. een betrokkene vrij te spreken.

5.
6. Een kamer bestaande uit één lid verwijst de
behandeling van de zaak in elk geval naar
een kamer bestaande uit drie leden, indien
naar haar oordeel:
a. een zwaardere straf dient te worden
opgelegd, dan ingevolge lid 2 van dit
artikel is toegestaan;
b. bij een voorwaardelijke straf een
bijzondere voorwaarde dient te worden
gesteld;
c. een maatregel als genoemd in artikel 29
van dit reglement opgelegd dient te
worden.
7. t/m 9.

(ongewijzigd)
4. Een kamer bestaande uit één lid is
bovendien bevoegd:
a. een betrokkene schuldig te verklaren
zonder oplegging van straf;
b. een betrokkene vrij te spreken;
c. een betrokkene niet-ontvankelijk te
verklaren;
d. een maatregel als genoemd in artikel 29
van dit reglement op te leggen.
(ongewijzigd)
6. Een kamer bestaande uit één lid verwijst de
behandeling van de zaak in elk geval naar
een kamer bestaande uit drie leden, indien
naar haar oordeel:
a. een zwaardere straf dient te worden
opgelegd, dan ingevolge lid 2 van dit
artikel is toegestaan;
b. bij een voorwaardelijke straf een
bijzondere voorwaarde dient te worden
gesteld;
c. een maatregel als genoemd in artikel 29
van dit reglement opgelegd dient te
worden.
(ongewijzigd)

TOELICHTING
De mogelijkheid tot het niet-ontvankelijk verklaren van een betrokkene door een enkelvoudige kamer
was in dit artikel nog niet ingebed. Met betrekking tot het opleggen van een maatregel als genoemd in
artikel 29 van het Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal door een enkelvoudige kamer, maakt
deze wijziging het mogelijk dat – lichte – verenigingszaken ook door een enkelvoudige kamer kunnen
worden behandeld, hetgeen de snelheid van het tuchtrechtelijke proces bevordert.
Artikel 47 – Aanhangig maken door een aantekening op het wedstrijdformulier
1.
(ongewijzigd)
2. De scheidsrechter, de assistent2. De scheidsrechter, de assistentscheidsrechters, de tegenspeler en beide
scheidsrechters, de tegenspeler en beide
verenigingen rapporteren indien het
verenigingen rapporteren indien het
Reglement Wedstrijden Amateurvoetbal en
Reglement Wedstrijden Amateurvoetbal en
de op dat reglement gebaseerde
de op dat reglement gebaseerde
bestuursbesluiten dat voorschrijven.
bestuursbesluiten dat voorschrijven.
3. t/m 5.
(ongewijzigd)
6. (nieuw)
6. De scheidsrechters, de secretaristijdwaarnemer, de tegenspeler en beide
verenigingen rapporteren indien het een
wedstrijd betreft zoals genoemd in artikel 6,
lid 2 sub c van het Reglement Wedstrijden
Amateurvoetbal.
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TOELICHTING
Artikel 47 lid 2 is toegespitst op het veldvoetbal, terwijl er in het zaalvoetbal (landelijk) twee
scheidsrechters zijn. Volgens artikel 5 van de Spelregels landelijke ere- en eerste divisie zaalvoetbal
zijn beide scheidsrechters verplicht een rapportage in te sturen over iedere genomen disciplinaire
maatregel tegen spelers en/of teamofficials. Door middel van deze wijziging wordt dit duidelijker
beschreven in het Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal.
Artikel 48 – Schriftelijke mededeling
1. a. Buiten het geval als vermeld in artikel 49
van dit reglement legt de aanklager aan
betrokkene een overtreding ten laste door
middel van een schriftelijke mededeling
die per e-mailbericht wordt verzonden aan
betrokkene, indien de KNVB in het bezit is
van een e-mailadres van betrokkene.
b. Indien betrokkene lid is van een
vereniging wordt de schriftelijke
mededeling via het door het bestuur
amateurvoetbal daartoe aangewezen
digitale medium aan de vereniging van
betrokkene beschikbaar gesteld, waarna
de vereniging betrokkene onverwijld
hierover dient te informeren.
c. Indien de KNVB niet in het bezit is van
een e-mailadres van betrokkene en
betrokkene geen lid is van een
vereniging, dan wordt de schriftelijke
mededeling per gewone post verzonden
aan betrokkene.
2. t/m 3.

1. a. Buiten het geval als vermeld in artikel 49
van dit reglement legt de aanklager aan
betrokkene een overtreding ten laste door
middel van een schriftelijke mededeling
die per e-mailbericht wordt verzonden aan
betrokkene, indien de KNVB in het bezit is
van een e-mailadres van betrokkene.
b. Indien betrokkene lid is van een
vereniging wordt de schriftelijke
mededeling via het door het bestuur
amateurvoetbal daartoe aangewezen
digitale medium aan de vereniging van
betrokkene beschikbaar gesteld, waarna
de vereniging betrokkene en/of de
wettelijke vertegenwoordiger(s) van de
minderjarige betrokkene onverwijld
hierover dient te informeren.
c. Indien de KNVB niet in het bezit is van
een e-mailadres van betrokkene en
betrokkene geen lid is van een vereniging,
dan wordt de schriftelijke mededeling per
gewone post verzonden aan betrokkene.
(ongewijzigd)

TOELICHTING
In de praktijk is gebleken dat de arbeidsorganisatie van de afdeling tuchtzaken rechtstreeks contact
heeft met minderjarige betrokkenen. Gezien de (wettelijke) positie van de minderjarige betrokkene in
het tuchtrecht is het voorstel om de wettelijke vertegenwoordiger(s) van de minderjarige betrokkene
door de vereniging mee te laten nemen in de informatievoorziening.
Artikel 78 – Nader onderzoek
1.
2. a. Als naar het oordeel van de commissie
die nadere gegevens verkregen zouden
kunnen worden door het verhoren van
een getuige of deskundige, belast de
commissie onder toepassing van artikel
21, lid 8 van dit reglement een lid van de
kamer met het verhoren van die getuige
of deskundige.

(ongewijzigd)
2. a. Als naar het oordeel van de commissie
die nadere gegevens verkregen zouden
kunnen worden door het verhoren van
een betrokkene, getuige of deskundige,
belast de commissie onder toepassing
van artikel 21, lid 8 van dit reglement een
lid van de kamer met het verhoren van die
betrokkene, getuige of deskundige.
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b. In andere gevallen geeft de commissie de
aanklager opdracht de verlangde
gegevens aan het dossier toe te voegen.

3. t/m 5.

b. In andere gevallen geeft de commissie de
aanklager opdracht de verlangde
gegevens aan het dossier toe te voegen
of doet zij indien wenselijk zelfstandig
schriftelijk en/of mondeling onderzoek.
(ongewijzigd)

TOELICHTING
Op grond van artikel 78 lid 2 sub a was het al mogelijk een getuige of deskundige te laten verhoren
door een lid van de kamer. Het was echter niet mogelijk om betrokkene te laten horen. Met de
voorgestelde wijziging wordt dit mogelijk gemaakt.
Voor wat betreft de tweede voorgestelde wijziging. In de praktijk blijken de commissies in
uitzonderlijke situaties de behoefte te hebben om zelf nader onderzoek te doen, wat op dit moment
reglementair niet mogelijk is. Door deze wijziging wordt dit mogelijk gemaakt.
Artikel 91 – Bevoegdheid tot het instellen van beroep
1. Tegen de uitspraak van de tuchtcommissie
1. Tegen de uitspraak van de tuchtcommissie
kunnen beroep instellen:
kunnen beroep instellen:
a. de betrokkene;
a. de betrokkene en/of de wettelijke
b. de aanklager.
vertegenwoordiger(s) van de minderjarige
betrokkene;
b. de aanklager.
2.
(ongewijzigd)
TOELICHTING
Deze wijziging is in navolging op de (bovenstaande) wijziging van artikel 48 van het Reglement
Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal.
Artikel 99 – Gratieprocedure
1. De betrokkene kan schriftelijk en met
redenen omkleed een verzoek tot gratie
indienen, indien bij onherroepelijk geworden
uitspraak een van de volgende straffen is
opgelegd:
a. geldboete;
b. uitsluiting voor de duur van ten minste zes
maanden;
c. ontzegging van het recht tot uitoefening
van een functie voor de duur van ten
minste zes maanden;
d. accommodatieverbod;
e. schorsing;
f. ontzetting uit het lidmaatschap van de
KNVB.
2. Gratie kan worden verleend:
a. op grond van een omstandigheid
waarmee de commissie op het tijdstip van
haar beslissing geen of onvoldoende
rekening heeft gehouden of heeft kunnen

1. (ongewijzigd)

2. Gratie kan worden verleend:
a. op grond van een omstandigheid
waarmee de commissiehet tuchtrechtelijk
orgaan op het tijdstip van haar beslissing
geen of onvoldoende rekening heeft
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houden, en die aanleiding zou hebben
kunnen geven tot het opleggen van een
andere straf of maatregel; of
b. met de verdere tenuitvoerlegging van straf
of maatregel in redelijkheid geen
tuchtrechtelijk doel meer gediend is.
3. Het verzoek wordt ingediend bij het bestuur
amateurvoetbal.
4. Alvorens op het gratieverzoek te beslissen,
vraagt het bestuur amateurvoetbal advies
aan de commissie die de zaak het laatst in
behandeling heeft gehad.
5. Alvorens te adviseren vraagt de commissie
het oordeel van de aanklager over het
gratieverzoek.
6. Het bestuur amateurvoetbal beslist binnen
twee maanden na ontvangst van het
gratieverzoek.
7. Het gratieverzoek wordt afgewezen, indien
de omstandigheid als bedoeld in lid 2, onder
a van dit artikel ten tijde van de behandeling
door de commissie bij betrokkene bekend
was en hij dus in de gelegenheid was die
omstandigheid naar voren te brengen.
8. Een verzoek tot gratie schort de
tenuitvoerlegging van de opgelegde straf niet
op.
9. Indien gratie wordt verleend, kan het bestuur
amateurvoetbal het restant van de straf, dan
wel een van de andere in lid 1 onder a, b, c,
d of e van dit artikel genoemde straffen,
geheel of gedeeltelijk voorwaardelijk
opleggen, al dan niet onder het stellen van
bijzondere voorwaarden.

gehouden of heeft kunnen houden, en die
aanleiding zou hebben kunnen geven tot
het aanbieden of opleggen van een
andere straf of maatregel; of
b. met de verdere tenuitvoerlegging van
straf of maatregel in redelijkheid geen
tuchtrechtelijk doel meer gediend is.
3. (ongewijzigd)
4. Alvorens op het gratieverzoek te beslissen,
vraagt het bestuur amateurvoetbal advies
aan de commissie diehet tuchtrechtelijk
orgaan dat de zaak het laatst in behandeling
heeft gehad.
5. Alvorens te adviseren vraagt de commissie
die de zaak het laatst in behandeling heeft
gehad het oordeel van de aanklager over het
gratieverzoek.
6. (ongewijzigd)

7. Het gratieverzoek wordt afgewezen, indien
de omstandigheid als bedoeld in lid 2, onder
a van dit artikel ten tijde van de behandeling
door de commissiehet tuchtrechtelijk orgaan
bij betrokkene bekend was en hij dus in de
gelegenheid was die omstandigheid naar
voren te brengen.
8. (ongewijzigd)

9. (ongewijzigd)

TOELICHTING
Een betrokkene kan gelet op lid 1 van artikel 99 van het Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal
in een aantal gevallen schriftelijk en met redenen omkleed een verzoek tot gratie indienen op het
moment dat een uitspraak onherroepelijk is geworden. Onder een uitspraak wordt mede verstaan een
schikkingsvoorstel van de aanklager amateurvoetbal. Sinds het seizoen 2019/’20 worden derhalve
gratieverzoeken in behandeling genomen die zien op een onherroepelijke straf door de aanvaarding
van een schikkingsvoorstel.
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Artikel 100 – Algemene en bijzondere tenuitvoerlegging
1. t/m 4.
(ongewijzigd)
5. Indien de tenuitvoerlegging van een straf of
5. Indien de tenuitvoerlegging van een straf of
maatregel geheel of gedeeltelijk niet (meer)
maatregel geheel of gedeeltelijk niet (meer)
mogelijk is door een onvoorziene
mogelijk is door een onvoorziene
verandering van omstandigheden, is de
verandering van omstandigheden, is de
aanklager op gemotiveerd verzoek van
aanklager al dan niet op gemotiveerd
betrokkene bevoegd, met inachtneming van
verzoek van betrokkene bevoegd, met
de in artikel 12, lid 1, sub b van dit reglement
inachtneming van de in artikel 12, lid 1, sub b
bedoelde voorschriften, de uitspraak te
van dit reglement bedoelde voorschriften, de
wijzigen, uitsluitend met als doel de
uitspraak te wijzigen, uitsluitend met als doel
tenuitvoerlegging aan te passen aan de
de tenuitvoerlegging aan te passen aan de
gewijzigde omstandigheden.
gewijzigde omstandigheden.
6. t/m 11.
(ongewijzigd)
TOELICHTING
In dit artikel wordt de betrokkene gelegenheid geboden om, indien de tenuitvoerlegging van een straf
of maatregel geheel of gedeeltelijk niet (meer) mogelijk is door een onvoorziene verandering van
omstandigheden, de aanklager om wijziging van de uitspraak te vragen. De aanklager is hiertoe nu
alleen bevoegd op verzoek van de betrokkene. Om in uitzonderlijke situaties (zoals bijvoorbeeld de
Coronapandemie) het effect van opgelegde straffen te kunnen waarborgen is een eigen bevoegdheid
hiertoe voor de aanklager gewenst.

Reglement Wedstrijden Amateurvoetbal
Artikel 26 – Voorwaarden voor het deelnemen aan wedstrijden
1. t/m 2.
1. t/m 2. (ongewijzigd)
3. a. Een speler of wisselspeler die voor, tijdens
3. a. Een speler of wisselspeler die voor, tijdens
of na:
of na:
1. een competitiewedstrijd of daarmee
1. een competitiewedstrijd of daarmee
samenhangende wedstrijd door de
samenhangende bindende wedstrijd door de
scheidsrechter disciplinair is bestraft met directe scheidsrechter disciplinair is bestraft met een
veldverwijdering, is voor geen enkel team
directe veldverwijdering, is voor geen enkel
speelgerechtigd om deel te nemen aan
team speelgerechtigd om deel te nemen aan
competitiewedstrijden en/of daarmee
competitiewedstrijden en/of daarmee
samenhangende wedstrijden tot en met de dag
samenhangende bindende wedstrijden tot en
waarop zijn team de eerstvolgende
met de dag waarop zijn team de eerstvolgende
competitiewedstrijd of daarmee samenhangende competitiewedstrijd of daarmee samenhangende
wedstrijd heeft gespeeld, tenzij de aanklager
bindende wedstrijd heeft gespeeld, tenzij de
amateurvoetbal de tuchtzaak tegen hem
aanklager amateurvoetbal de tuchtzaak tegen
seponeert of de tuchtcommissie of commissie
hem seponeert of de tuchtcommissie of
van beroep hem vrijspreekt;
commissie van beroep hem vrijspreekt;
2. een bekerwedstrijd door de scheidsrechter
2. een bekerwedstrijd door de scheidsrechter
disciplinair is bestraft met directe
disciplinair is bestraft met directe
veldverwijdering, is voor geen enkel team
veldverwijdering, is voor geen enkel team
speelgerechtigd om deel te nemen aan
speelgerechtigd om deel te nemen aan
bekerwedstrijden tot en met de dag waarop zijn
bekerwedstrijden tot en met de dag waarop zijn
team de eerstvolgende bekerwedstrijd heeft
team de eerstvolgende bekerwedstrijd heeft
gespeeld, tenzij de aanklager amateurvoetbal
gespeeld, tenzij de aanklager amateurvoetbal
de tuchtzaak tegen hem seponeert of de
de tuchtzaak tegen hem seponeert of de
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tuchtcommissie of commissie van beroep hem
vrijspreekt.
b. Van het niet-speelgerechtigd zijn als gevolg
van de directe veldverwijdering als bedoeld in lid
3, sub a van dit artikel krijgen de speler en zijn
vereniging geen nadere mededeling.
c. Van de schikking door de aanklager
amateurvoetbal of van de door de
tuchtcommissie opgelegde uitsluiting ter zake
van de overtreding die heeft geleid tot de directe
veldverwijdering wordt overeenkomstig artikel
100, lid 2 van het Reglement Tuchtrechtspraak
Amateurvoetbal één wedstrijd, dan wel één
week niet tenuitvoergelegd als het bepaalde in
lid 3, sub a van dit artikel is toegepast.

tuchtcommissie of commissie van beroep hem
vrijspreekt.
b. Van het niet-speelgerechtigd zijn als gevolg
van de directe veldverwijdering als bedoeld in lid
3, sub a van dit artikel krijgen de speler en zijn
vereniging geen nadere mededeling.
c. Van de schikking door de aanklager
amateurvoetbal of van de door de
tuchtcommissie opgelegde uitsluiting ter zake
van de overtreding die heeft geleid tot de directe
veldverwijdering wordt overeenkomstig artikel
100, lid 2 van het Reglement Tuchtrechtspraak
Amateurvoetbal één wedstrijd, dan wel één
week niet tenuitvoergelegd als het bepaalde in
lid 3, sub a van dit artikel is toegepast.

TOELICHTING
Voorstel voor aanpassing van bovengenoemd artikel, als gevolg van het voorstel om artikel 32
Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal te wijzigen.
Artikel 34 – Niet-gerechtigde Niet speelgerechtigde speler
1. Indien verondersteld wordt dat een niet1. Indien verondersteld wordt dat een nietgerechtigde speler aan een wedstrijd of een
speelgerechtigde speler aan een wedstrijd of
gedeelte van een wedstrijd heeft
een gedeelte van een wedstrijd heeft
deelgenomen, kan overeenkomstig de
deelgenomen, kan overeenkomstig de
artikelen 45 en 46 van het Reglement
artikelen 45 en 46 van het Reglement
Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal aangifte
Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal aangifte
gedaan worden bij de aanklager
gedaan worden bij de aanklager
amateurvoetbal met het verzoek een
amateurvoetbal met het verzoek een
onderzoek in te stellen.
onderzoek in te stellen.
2. Onverminderd het bepaalde in artikel 100, lid 2. Onverminderd het bepaalde in artikel 100, lid
7 en 11 van het Reglement Tuchtrechtspraak
7 en 11 van het Reglement Tuchtrechtspraak
Amateurvoetbal kan het bestuur
Amateurvoetbal kan het bestuur
amateurvoetbal:
amateurvoetbal:
a. besluiten een wedstrijd te laten
a. besluiten een wedstrijd te laten
overspelen indien in de tuchtrechtelijke
overspelen indien in de tuchtrechtelijke
procedure is vastgesteld, dat er sprake is
procedure is vastgesteld, dat er sprake is
geweest van een niet-gerechtigde speler;
geweest van een niet-gerechtigde speler;
b. besluiten een wedstrijd niet te laten
Indien uit het door de aanklager
overspelen, als de uitslag daarvan niet
amateurvoetbal ingestelde onderzoek
van invloed is op een positie in de stand
blijkt dat een niet speelgerechtigde speler
die recht geeft op kampioenschap,
aan de wedstrijd heeft deelgenomen, kan
promotie, deelname aan bekercompetities
een belanghebbende vereniging het
of enige nacompetitie of wedstrijdreeks, of
bestuur amateurvoetbal verzoeken de
die zou leiden tot degradatie.
wedstrijd ongeldig te verklaren en
opnieuw te doen vaststellen.
b. besluiten een wedstrijd niet te laten
overspelen, als de uitslag daarvan niet
van invloed is op een positie in de stand
die recht geeft op kampioenschap,
promotie, deelname aan bekercompetities
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3. (nieuw)

of enige nacompetitie of wedstrijdreeks, of
die zou leiden tot degradatie. Het verzoek,
hiervoor genoemd onder a, dient
schriftelijk binnen acht dagen nadat de
desbetreffende belanghebbende
vereniging kennis heeft genomen dan wel
redelijkerwijs kennis heeft kunnen nemen
van het deelnemen van een niet
speelgerechtigde speler, bij het bestuur
amateurvoetbal te zijn ingediend.
3. a. Het bestuur amateurvoetbal kan als
gevolg van het verzoek van de
belanghebbende vereniging bepalen dat
de wedstrijd ongeldig wordt verklaard. Het
bestuur amateurvoetbal bepaalt of de
wedstrijd zal worden overgespeeld.
b. Het bestuur amateurvoetbal is bevoegd
een wedstrijd niet te laten overspelen, als
de uitslag daarvan niet van invloed is op
een positie in de stand die recht geeft op
kampioenschap, promotie, deelname aan
bekercompetities of enige nacompetitie of
wedstrijdreeks, of die zou leiden tot
degradatie.
c. Wanneer in een wedstrijd in beide
elftallen/teams een niet speelgerechtigde
speler is uitgekomen, wordt een verzoek
om die wedstrijd over te spelen niet
ingewilligd, tenzij daardoor derden zouden
worden benadeeld.

TOELICHTING
Door de voorgestelde wijziging kan een belanghebbende vereniging het bestuur amateurvoetbal
verzoeken de wedstrijd te doen overspelen in geval van een niet speelgerechtigde speler. Dit sluit aan
bij de procedure in betaald voetbal.
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8.3 AV – Uitbreiding speelgerechtigdheid
Te nemen besluit
Instemmen met de hiernavolgende reglementswijzigingen inzake uitbreiding van speelgerechtigdheid
van senioren- en juniorenspelers.
Toelichting
In de voorjaarsvergadering van 2019 is gesproken over het uitbreiden van de speelgerechtigdheid van
de senioren- en juniorenspelers. Dit gesprek is gevoerd naar aanleiding van het toentertijd ingediende
initiatiefvoorstel vanuit de ledenraad (Henk Bolhaar). Onderzocht is tijdens kleinschalige
bijeenkomsten gehouden in de regio in het kader van ‘behoud junioren’ of dit voorstel draagvlak heeft
bij de verenigingen. Naar aanleiding van de bijeenkomsten kan geconstateerd worden dat er in het
amateurvoetbal breed draagvlak is voor de nu geagendeerde aanpassingen.
De volgende verruiming van de speelgerechtigdheid wordt voorgesteld:
Voor seniorenspelers geldt:
- een ruimere mogelijkheid om uit te komen in wedstrijden in de B-categorie in de
seniorencompetities van het zaterdag- en zondagvoetbal. Hierbij geldt een maximumaantal
wedstrijden;
- wanneer deze op grond van leeftijd nog kunnen worden ingedeeld in de leeftijdsklasse Onder
23, zij aan de competities van zowel het zaterdag- als zondagvoetbal mogen deelnemen. Dit
om ‘jonge’ senioren de kans te geven zo veel mogelijk te spelen en daarmee de overgang
naar senioren te verbeteren.
Voor de jeugdspelers geldt dat ze een ruimere mogelijkheid krijgen om uit te komen in categorie A
wedstrijden in seniorencompetities op zowel zaterdag als zondag.
Voor gedetailleerde beschrijving: zie de voorgestelde reglementsteksten.
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Reglement Wedstrijden Amateurvoetbal
Artikel 27 – Bijzonderheden ten aanzien van het deelnemen aan wedstrijden
1. Het bestuur amateurvoetbal kan het
speelgerechtigd zijn van spelers voor één of meer
teams beperken, bijvoorbeeld, door te bepalen dat
een speler, die een nader door het bestuur
amateurvoetbal te bepalen aantal wedstrijden
heeft gespeeld in een team, niet meer gerechtigd
is uit te komen voor een lager team in dezelfde
leeftijdsklasse en/of een team in een of meer
lagere leeftijdsklassen dan wel door het stellen
van leeftijdsgrenzen.
2. Het bestuur amateurvoetbal kan het
speelgerechtigd zijn van spelers, die uitkomen
voor een team van een betaaldvoetbalorganisatie
in een veldvoetbalcompetitie beperken door het
instellen van leeftijdsgrenzen.
3. Voor aanvang van de competitie worden de in lid
1 en lid 2 van dit artikel bedoelde regelingen via
het door het bestuur amateurvoetbal aangewezen
medium kenbaar gemaakt.
4. a. Een seniorspeler, die bij zijn vereniging aan de
competities van zowel het zaterdag- als
zondagvoetbal kan deelnemen, mag, zodra hij
eenmaal voor zijn vereniging in een wedstrijd
in één van beide competities in categorie A is
uitgekomen tijdens dat seizoen alleen nog
deelnemen aan die competitie, behoudens
dispensatie van het bestuur amateurvoetbal.
b. Een jeugdspeler die bij zijn vereniging aan de
seniorencompetitie van zowel het zaterdagals het zondagveldvoetbal kan deelnemen,
mag, zodra hij eenmaal voor zijn vereniging in
een wedstrijd in een van beide competities in
categorie A is uitgekomen tijdens een seizoen
alleen nog deelnemen aan de
seniorencompetitie waarin hij is uitgekomen,
behoudens dispensatie van het bestuur
amateurvoetbal.

5. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 8
van het Algemeen Reglement geldt dat een speler
niet belemmerd mag worden om zowel in een
veldvoetbalcompetitie als in een
zaalvoetbalcompetitie uit te komen.
6. Een trainer-coach mag gedurende het seizoen dat
hij bij de KNVB als trainer-coach van team
geregistreerd staat of heeft gestaan uitsluitend als
speler deelnemen aan bindende wedstrijden van
dit team in de hiertoe door het bestuur

1. (ongewijzigd)

2. (ongewijzigd)

3. (ongewijzigd)

4. a. Een seniorspeler, die bij zijn vereniging aan de
competities van zowel het zaterdag- als
zondagvoetbal kan deelnemen, mag, zodra hij
eenmaal voor zijn vereniging in een wedstrijd
in één van beide competities in categorie A is
uitgekomen tijdens dat seizoen alleen nog
deelnemen aan die competitie in categorie A
alsmede aan beide competities in categorie B,
behoudens dispensatie van het bestuur
amateurvoetbal.
b. In afwijking van sub a kan een seniorspeler die
op grond van zijn leeftijd kan worden
ingedeeld in de leeftijdsklasse Onder 23, aan
de competities van zowel het zaterdag- als
zondagvoetbal in categorie A deelnemen.
c.b. Een jeugdspeler diekan bij zijn vereniging
aan zowel de seniorencompetitie van zowel
het zaterdag- als het zondagveldvoetbal in
categorie A kan deelnemen,eenmaal voor zijn
vereniging in een wedstrijd in een van beide
competities in categorie A is uitgekomen
tijdens een seizoen alleen nog deelnemen aan
de seniorencompetitie waarin hij is
uitgekomen, behoudens dispensatie van het
bestuur amateurvoetbal.
5. (ongewijzigd)

6. (ongewijzigd)
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amateurvoetbal aangewezen divisies en/of
klassen, behoudens dispensatie van het bestuur
amateurvoetbal.

TOELICHTING
Lid 4 sub a (nieuw)
Voorgesteld wordt om aan seniorspelers, tot op zekere hoogte, een ruimere mogelijkheid te bieden
om uit te komen in wedstrijden in de B-categorie in seniorencompetities van het zaterdag- en
zondagvoetbal. Een seniorspeler die deelgenomen heeft aan een categorie A wedstrijd op zaterdag of
zondag is de rest van het seizoen enkel gerechtigd deel te nemen aan categorie A wedstrijden van
deze competitie (zaterdag of zondag). Echter, de seniorspeler is wel gerechtigd om deel te nemen aan
categorie B wedstrijden van het zaterdag- en zondagvoetbal.
Lid 4 sub b (nieuw)
Voorgesteld wordt om seniorspelers, die op grond van hun leeftijd nog kunnen worden ingedeeld in de
leeftijdsklasse Onder 23, aan de competities van zowel het zaterdag- als zondagvoetbal te kunnen
laten deelnemen om het mogelijk te maken dat deze spelers veel wedstrijden kunnen spelen in de
eerste fase na hun jeugdjaren.
Lid 4 sub c (nieuw)
Voorgesteld wordt om aan jeugdspelers een ruimere mogelijkheid te bieden om uit te komen in
categorie A wedstrijden in seniorencompetities op zowel zaterdag als zondag. De huidige regelgeving
maakt het mogelijk dat een (jeugd)speler in een hoger elftal uitkomt, met inachtneming van een
(mogelijk) door het bestuur amateurvoetbal vastgestelde beperking (te weten het spelen van een x
aantal wedstrijden), op grond van artikel 27 lid 1 van het Reglement Wedstrijden Amateurvoetbal. Het
bestuur amateurvoetbal stelt deze beperking bij bestuursbesluit, te weten het jaarlijkse Handboek
competitiezaken amateurvoetbal, vast.
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8.4 AV – Jaarlijkse screening Licentiereglement Amateurvoetbal
Te nemen besluit
Instemmen met de voorgestelde wijzigingen in het Licentiereglement Amateurvoetbal.
Toelichting
De voorgestelde wijzigingen zijn marginaal:
•
•

Naar aanleiding van een screening van het Licentiereglement Amateurvoetbal wordt in artikel
5 lid 8 sub a en artikel 9 lid 1 de interpunctie aangepast.
In het ‘Overzicht licentievoorwaarden’ wordt de datum aangepast van 2019 naar 2020. Deze
wijziging komt voort uit een aanpassing van de richtlijn licentiesysteem. Deze gelden per 1 juli
2020.
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Artikel 5 – Verplichtingen licentiehouder
1. t/m 7.
8. Een licentiehouder is verplicht om jaarlijks
aan de licentiecommissie ter hand te doen
stellen, een en ander conform de daartoe
door het bestuur amateurvoetbal
vastgestelde richtlijnen:
a. de jaarstukken over het daaraan
voorafgaande seizoen, op basis waarvan
de financiële positie van een
licentiehouder kan worden beoordeeld
gerangschikt en gepubliceerd, zulks
uiterlijk op 15 januari van enig jaar;
b. de begroting voor het komende seizoen,
op basis waarvan de financiële positie van
een licentiehouder kan worden
beoordeeld, gerangschikt en
gepubliceerd, zulks uiterlijk op 15 juni van
enig jaar;
c. het overzicht betreffende de
licentievoorwaarden veiligheidskader en
juridisch kader, zulks uiterlijk op 15
september van enig jaar;
d. de verklaringen als genoemd in
licentievoorwaarde 3C
(Betalingsachterstand aan andere clubs,
werknemers en/of de belastingdienst),
licentievoorwaarde 3D (Meldplicht club
zijnde schuldeiser) en licentievoorwaarde
3E (Meldplicht wezenlijke wijziging
financiële positie), zulks uiterlijk op 15
september van enig jaar.
9.

(ongewijzigd)
8. Een licentiehouder is verplicht om jaarlijks
aan de licentiecommissie ter hand te doen
stellen, een en ander conform de daartoe
door het bestuur amateurvoetbal
vastgestelde richtlijnen:
a. de jaarstukken over het daaraan
voorafgaande seizoen, op basis waarvan
de financiële positie van een
licentiehouder kan worden beoordeeld,
gerangschikt en gepubliceerd, zulks
uiterlijk op 15 januari van enig jaar;
b. de begroting voor het komende seizoen,
op basis waarvan de financiële positie van
een licentiehouder kan worden
beoordeeld, gerangschikt en
gepubliceerd, zulks uiterlijk op 15 juni van
enig jaar;
c. het overzicht betreffende de
licentievoorwaarden veiligheidskader en
juridisch kader, zulks uiterlijk op 15
september van enig jaar;
d. de verklaringen als genoemd in
licentievoorwaarde 3C
(Betalingsachterstand aan andere clubs,
werknemers en/of de belastingdienst),
licentievoorwaarde 3D (Meldplicht club
zijnde schuldeiser) en licentievoorwaarde
3E (Meldplicht wezenlijke wijziging
financiële positie), zulks uiterlijk op 15
september van enig jaar.
(ongewijzigd)

Artikel 9 – Beroep
1. Voor zover in dit reglement niet anders is
bepaald, kan tegen een besluit van de
licentiecommissie als genoemd in artikel 8 lid
1 van dit reglement, door diegene tegen wie
het besluit zich richt beroep worden ingesteld
bij de beroepscommissie.
2. t/m 14.

1. Voor zover in dit reglement niet anders is
bepaald, kan, tegen een besluit van de
licentiecommissie als genoemd in artikel 8 lid
1 van dit reglement, door diegene tegen wie
het besluit zich richt, beroep worden
ingesteld bij de beroepscommissie.
(ongewijzigd)
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Overzicht licentievoorwaarden per 1 juli 20192020
Divisie:

Nr:

Categorie:

Omschrijving:

1A

B

Veiligheidscoördinator

1B

B

Beleid met betrekking tot veiligheid

2A

B

Actuele statuten

2B

A

Structuur club en waarborgen onafhankelijkheid

3A

A

Jaarstukken voorzien van samenstellingsverklaring

3B

A

Begroting

3C

A

Betalingsachterstand aan andere clubs, werknemers en/of belastingdienst

3D

B

Meldplicht club zijnde schuldeiser

3E

B

Meldplicht wezenlijke wijzigingen financiële positie

Veiligheidskader
Tweede en
derde
Tweede en
derde
Juridisch kader
Tweede en
derde
Tweede en
derde
Financieel kader
Tweede en
derde
Tweede en
derde
Tweede en
derde
Tweede en
derde
Tweede en
derde

TOELICHTING
Het Licentiereglement Amateurvoetbal wordt jaarlijks gescreend. Dit heeft geleid tot een enkele
marginale wijziging, te weten in artikel 5 lid 8 sub a en artikel 9 lid 1 alsmede in het ‘Overzicht
licentievoorwaarden’.
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8.5 AV/BOND – Definitie contractspeler
Voorstel
Kennisnemen van de aanpassing van de definitie contractspeler in de afkortingen en
begripsbepalingen en het Reglement Amateurbepalingen.
Toelichting
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. Volledigheidshalve, registratie van het spelerscontract door het bestuur amateurvoetbal
of het bestuur betaald voetbal blijft verplicht.
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.
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Afkortingen en begripsbepalingen
Begripsbepalingen
Contractspele een natuurlijk
r
persoon van 16 jaar
of ouder, die met een
club of met een
gelieerde stichting,
een door het bestuur
amateurvoetbal of
het bestuur betaald
voetbal
geregistreerde
arbeidsovereenkoms
t heeft afgesloten,
krachtens welke hij
een geldelijke
vergoeding ontvangt
voor zijn deelname
aan wedstrijden en/of
trainingen. De
omvang van een
geregistreerde
arbeidsovereenkoms
t in het
amateurvoetbal zal
ten minste 12 uur per
week bedragen.*

Contractspele
r

een natuurlijk persoon van 16 jaar of
ouder, die met een club of met een
gelieerde stichting, een door het
bestuur amateurvoetbal of het
bestuur betaald voetbal
geregistreerde spelerscontracten als
bedoeld in artikel 34 van het
Reglement Amateurvoetbal of artikel
53 van het Reglement Betaald
Voetbal arbeidsovereenkomst heeft
afgesloten, krachtens welke hij een
geldelijke vergoeding ontvangt voor
zijn deelname aan wedstrijden en/of
trainingen. De omvang van een
geregistreerde
spelerscontractarbeidsovereenkoms
t in het amateurvoetbal zal ten
minste 12 uur per week bedragen.*

Reglement Amateurbepalingen
Artikel 1 - Indelingen
De in artikel 6 lid 2 onder d en e van de Statuten
genoemde natuurlijke personen zijn in één of
meer van de volgende categorieën in te delen:
a. Contractspelers:
personen van 16 jaar en ouder, die met een
club of een aan de amateurvereniging
gelieerde stichting die is erkend en
geregistreerd door het bestuur
amateurvoetbal, een door het bestuur
amateurvoetbal of het bestuur betaald voetbal
geregistreerde overeenkomst hebben
gesloten, krachtens welke zij een geldelijke
vergoeding ontvangen voor hun deelneming
aan wedstrijden en/of trainingen.
b. Scheidsrechters en assistent-scheidsrechters
betaald voetbal:
personen die met de KNVB een
arbeidsovereenkomst hebben gesloten,
krachtens welke zij een geldelijke vergoeding

De in artikel 6 lid 2 onder d en e van de Statuten
genoemde natuurlijke personen zijn in één of
meer van de volgende categorieën in te delen:
a. Contractspelers:
personen van 16 jaar en ouder, die met een
club of een aan de amateurvereniging
gelieerde stichting die is erkend en
geregistreerd door het bestuur
amateurvoetbal, een door het bestuur
amateurvoetbal of het bestuur betaald voetbal
geregistreerde spelerscontract als bedoeld in
artikel 34 van het Reglement Amateurvoetbal
of artikel 53 van het Reglement Betaald
Voetbal overeenkomst hebben gesloten,
krachtens welke zij een geldelijke vergoeding
ontvangen voor hun deelneming aan
wedstrijden en/of trainingen.
b. Scheidsrechters en assistent-scheidsrechters
betaald voetbal:
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ontvangen voor hun deelneming aan de door
het bestuur betaald voetbal georganiseerde
competities.
c. Actieve amateurs:
personen, die anders dan als contractspeler
deelnemen aan wedstrijden die zijn
vastgesteld of goedgekeurd door de KNVB
en/of trainingen.
d. Niet-actieve amateurs:
personen die niet deelnemen aan wedstrijden
en/of trainingen.

personen die met de KNVB een
arbeidsovereenkomst hebben gesloten,
krachtens welke zij een geldelijke vergoeding
ontvangen voor hun deelneming aan de door
het bestuur betaald voetbal georganiseerde
competities.
c. Actieve amateurs:
personen, die anders dan als contractspeler
deelnemen aan wedstrijden die zijn
vastgesteld of goedgekeurd door de KNVB
en/of trainingen.
d. Niet-actieve amateurs:
personen die niet deelnemen aan wedstrijden
en/of trainingen.
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8.6 AV/BOND – Optimaliseren voetbalpiramide en herstructurering
(jeugd)voetbalcompetities6]
Te nemen besluit
1) Instemmen met de voorgestelde wijzigingen voor zover die betrekking hebben op de
regelementen amateurvoetbal
2) Kennisnemen van de wijzigingen voor zover die betrekking hebben op de bondsreglementen
en de reglementen betaald voetbal
Toelichting
Tijdens de bondsvergadering d.d. 16 december 2019 is het onderwerp optimaliseren voetbalpiramide
en jeugdvoetbal competitiestructuur besproken. De vergadering heeft ingestemd met de voorstellen
zoals vervat in de bij de agenda gevoegde notitie (‘Voor ons voetbal, voor de voetballers’). De
voorgestelde reglementswijzigingen vormen de implementatie hiervan.
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BONDSREGLEMENTEN
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 veldvoetbalcompetities
tweede en derde divisie van de sectie
amateurvoetbal met hun tweede team;
- de landelijke jeugdcompetities voor
spelers in de leeftijdsklassen Onder
19, 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 voor
zover zij voldoen aan de voorwaarden
als genoemd in artikel 13 lid 1 en 3
van het Algemeen Reglement; of
- in geval van degradatie uit de
voornoemde landelijke
jeugdcompetities, de door de sectie
amateurvoetbal te organiseren

(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 vrouwen;
- de competitie beloften vrouwen;
- de mannen veldvoetbalcompetities
tweede en derde divisie van de sectie
amateurvoetbal met hun tweede team;
- de landelijke jeugdcompetities voor
spelers in de leeftijdsklassen Onder
19, 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 voor zover zij voldoen aan
de voorwaarden als genoemd in artikel
13 lid 1 en 3 van het Algemeen
Reglement; of
- in geval van degradatie uit de
voornoemde landelijke
jeugdcompetities, de door de sectie
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jeugdcompetities voor spelers in de
leeftijdsklassen Onder 19, 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
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

amateurvoetbal te organiseren
jeugdcompetities voor spelers in de
leeftijdsklassen Onder 19, 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
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.
(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
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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.
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.
6.
7.

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
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.
(ongewijzigd)
(ongewijzigd)
(ongewijzigd)
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Artikel 31 – Statuten, reglementen, uitvoeringsbesluiten en wijzigingsbesluiten
1. en 2.
(ongewijzigd)
3. a. Het bondsbestuur en de sectiebesturen
3. a. Het bondsbestuur en de sectiebesturen
amateurvoetbal en betaald voetbal zijn bevoegd amateurvoetbal en betaald voetbal zijn bevoegd
om in spoedeisende gevallen waarin de
om in spoedeisende gevallen waarin de
Statuten of reglementen niet voorzien, voor de
Statuten of reglementen niet voorzien, voor de
duur van ten hoogste één jaar een
duur van ten hoogste één jaar een
uitvoeringsbesluit vast te stellen. Een dergelijk
uitvoeringsbesluit vast te stellen. Een dergelijk
besluit dient aan de eerstvolgende
besluit dient aan de eerstvolgende
bondsvergadering respectievelijk algemene
bondsvergadering respectievelijk algemene
vergadering amateurvoetbal of algemene
vergadering amateurvoetbal of algemene
vergadering betaald voetbal ter bekrachtiging te
vergadering betaald voetbal ter bekrachtiging te
worden voorgelegd.
worden voorgelegd.
b. Het bondsbestuur en het sectiebestuur
b. Het bondsbestuur en het sectiebestuur
betaald voetbal zijn bevoegd om in
betaald voetbal zijn bevoegd om in
spoedeisende gevallen, voor de duur van ten
spoedeisende gevallen, voor de duur van ten
hoogste één jaar terzake van de hierna
hoogste één jaar terzake van de hierna
genoemde reglementen, gehoord de
genoemde reglementen, gehoord de
reglementscommissie, een wijzigingsbesluit vast reglementscommissie, een wijzigingsbesluit vast
te stellen. Het voorgenomen besluit dient ten
te stellen. Het voorgenomen besluit dient ten
minste twee weken voor de vergadering van het minste twee weken voor de vergadering van het
desbetreffende bestuur gepubliceerd te worden
desbetreffende bestuur gepubliceerd te worden
met vermelding van de termijn waarbinnen
met vermelding van de termijn waarbinnen
gereageerd kan worden aan dat bestuur.
gereageerd kan worden aan dat bestuur.
Een dergelijk besluit dient aan de eerstvolgende Een dergelijk besluit dient aan de eerstvolgende
bondsvergadering respectievelijk
bondsvergadering respectievelijk
sectievergadering ter bekrachtiging te worden
sectievergadering ter bekrachtiging te worden
voorgelegd, zulks op straffe van verval met
voorgelegd, zulks op straffe van verval met
ingang van een dag na de desbetreffende
ingang van een dag na de desbetreffende
algemene vergadering. De bevoegdheid van het algemene vergadering. De bevoegdheid van het
bondsbestuur bestrijkt de volgende
bondsbestuur bestrijkt de volgende
reglementen:
reglementen:
- Algemeen Reglement;
- Algemeen Reglement;
- Reglement Overschrijvingsbepalingen
- Reglement Overschrijvingsbepalingen
Algemeen, Opleidingsvergoeding en
Algemeen, Opleidingsvergoeding en
Solidariteitsbijdrage;
Solidariteitsbijdrage;
- Reglement Landelijke Jeugdcompetitie;
- Reglement Landelijke Jeugdcompetitie;
- Dopingreglement KNVB;
- Dopingreglement KNVB;
- Reglement Centrale Tuchtrechtspraak Doping
- Reglement Centrale Tuchtrechtspraak Doping
KNVB;
KNVB;
- Reglement Kwaliteit- en Performancemodel
- Reglement Kwaliteit- en Performancemodel
Jeugdopleidingen;
Jeugdopleidingen;
- Reglement Intermediairs;
- Reglement Intermediairs;
- Reglement Gezamenlijke Jeugdopleiding.
- Reglement Gezamenlijke Jeugdopleiding.
De bevoegdheid van het bestuur betaald voetbal De bevoegdheid van het bestuur betaald voetbal
bestrijkt alle reglementen betaald voetbal met
bestrijkt alle reglementen betaald voetbal met
uitzondering van het Reglement Betaald
uitzondering van het Reglement Betaald
Voetbal.
Voetbal.
c. Een uitvoeringsbesluit respectievelijk een
c. Een uitvoeringsbesluit respectievelijk een
wijzigingsbesluit is bindend voor alle leden van
wijzigingsbesluit is bindend voor alle leden van
de KNVB respectievelijk voor alle onder een
de KNVB respectievelijk voor alle onder een
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sectie ressorterende leden en heeft kracht van
reglement.
d. De bevoegdheid om een uitvoeringsbesluit of
een wijzigingsbesluit te nemen als bedoeld in dit
lid, bestrijkt niet het Tuchtreglement Seksuele
Intimidatie van het ISR.
4. en 5.

sectie ressorterende leden en heeft kracht van
reglement.
d. De bevoegdheid om een uitvoeringsbesluit of
een wijzigingsbesluit te nemen als bedoeld in dit
lid, bestrijkt niet het Tuchtreglement Seksuele
Intimidatie van het ISR.
(ongewijzigd)
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Algemeen Reglement
Artikel 8
1. a. Een speler kan als veldvoetbalspeler
slechts speelgerechtigd zijn voor één lid,
als genoemd in artikel 6 lid 2 onder a, b,
en c van de Statuten, behoudens het
bepaalde in artikel 9 van dit reglement en
onverminderd het bepaalde in artikel 3
onder a van het Reglement Gezamenlijke
Jeugdopleiding.
b. Een speler die als veldvoetbalspeler
uitkomt voor een lid als genoemd in artikel
6 lid 2 onder a en b van de Statuten is
tevens speelgerechtigd voor het eerste
vrouwenelftal van de satellietvereniging
amateurvoetbal.
2. a. Binnen het verband van zijn vereniging
mag een actieve amateur en/of een
contractspeler als bedoeld in het
Reglement Amateurvoetbal, die als
veldvoetbalspeler uitkomen in een
competitie van de sectie amateurvoetbal
ook uitkomen in een competitie van de
sectie betaald voetbal, en omgekeerd,
zulks met inachtneming van het bepaalde
onder c, d, f en g.
b. Indien een vereniging die haar elftallen
laat deelnemen zowel aan de competities
van de sectie betaald voetbal als aan de
competitie van de sectie amateurvoetbal,
bestaat uit een zaterdagamateurafdeling
en een zondagamateurafdeling, dan kan
slechts of het hoogste elftal van de
zaterdagamateurafdeling of het hoogste
elftal van de zondagamateurafdeling
uitkomen in de standaardcompetitie.
c. Binnen het verband van een vereniging
genoemd hierboven onder b, mag slechts
die actieve amateur en/of die
contractspeler als bedoeld in het
Reglement Amateurvoetbal, die als
veldvoetbalspeler uitkomen in de
amateurafdeling die niet over een
standaardelftal beschikt, ook als actieve
amateur respectievelijk contractspeler als
bedoeld in het Reglement Amateurvoetbal
uitkomen in een competitie van de sectie
betaald voetbal en omgekeerd.
d. Binnen het verband van een vereniging,
die met haar elftallen deelneemt aan de
competities van de sectie betaald voetbal
en met een standaardelftal aan de

1. a. Een speler kan als veldvoetbalspeler
slechts speelgerechtigd zijn voor één lid,
als genoemd in artikel 6 lid 2 onder a, b,
en c van de Statuten, behoudens het
bepaalde in artikel 9 van dit reglement en
onverminderd het bepaalde in artikel 3
onder a van het Reglement Gezamenlijke
Jeugdopleiding.
b. Een speler die als veldvoetbalspeler
uitkomt voor een lid als genoemd in artikel
6 lid 2 onder a en b van de Statuten is
tevens speelgerechtigd voor het eerste
vrouwenelftal van de satellietvereniging
amateurvoetbal.
2. a. Binnen het verband van zijn vereniging
mag een actieve amateur en/of een
contractspeler als bedoeld in het
Reglement Amateurvoetbal, die als
veldvoetbalspeler uitkomen in een
competitie van de sectie amateurvoetbal
ook uitkomen in een competitie van de
sectie betaald voetbal, en omgekeerd,
zulks met inachtneming van het bepaalde
onder c, d, f en g.
b. Indien een vereniging die haar elftallen
laat deelnemen zowel aan de competities
van de sectie betaald voetbal als aan de
competitie van de sectie amateurvoetbal,
bestaat uit een zaterdagamateurafdeling
en een zondagamateurafdeling, dan kan
slechts of het hoogste elftal van de
zaterdagamateurafdeling of het hoogste
elftal van de zondagamateurafdeling
uitkomen in de standaardcompetitie. Het
bepaalde in dit sub b. is niet van
toepassing op amateurverenigingen.
c. Binnen het verband van een vereniging
genoemd hierboven onder b, mag slechts
die actieve amateur en/of die
contractspeler als bedoeld in het
Reglement Amateurvoetbal, die als
veldvoetbalspeler uitkomen in de
amateurafdeling die niet over een
standaardelftal beschikt, ook als actieve
amateur respectievelijk contractspeler als
bedoeld in het Reglement Amateurvoetbal
uitkomen in een competitie van de sectie
betaald voetbal en omgekeerd.
d. Binnen het verband van een vereniging,
die met haar elftallen deelneemt aan de
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e.

f.

g.

h.

zaterdag- of de zondagcompetitie van de
sectie amateurvoetbal, mag een
senioramateurspeler dan wel een
seniorcontractspeler, als bedoeld in het
Reglement Amateurvoetbal, die uitkomen
in de competitie van de sectie
amateurvoetbal, ook uitkomen in een
competitie van de sectie betaald voetbal
en omgekeerd. Heeft echter een speler
gedurende een seizoen 15 of meer
competitiewedstrijden gespeeld in de
competities van de sectie betaald voetbal,
dan mag hij niet meer uitkomen voor een
seniorenelftal van zijn vereniging dat
deelneemt aan de competitie van de
sectie amateurvoetbal.
Binnen het verband van een vereniging
die met haar elftallen deelneemt aan de
competities van de sectie betaald voetbal
en aan de competities van de sectie
amateurvoetbal, mag een
seniorcontractspeler, als genoemd in het
Reglement Betaald Voetbal, voor zijn
vereniging niet uitkomen voor een
seniorenelftal van zijn vereniging dat
deelneemt aan een competitie van de
sectie amateurvoetbal.
Een seniorspeler, die de keuze heeft in
een vereniging genoemd onder b deel te
nemen aan de competities van het
zondagamateurvoetbal of het
zaterdagamateurvoetbal moet voor de
aanvang van een seizoen zijn keuze voor
dat seizoen bepalen. Hij is in dat seizoen
gerechtigd uit te komen uitsluitend voor
de competitie waarop hij zijn keuze heeft
bepaald, behoudens dispensatie van het
bestuur amateurvoetbal.
Juniorspelers van een vereniging
genoemd hierboven onder b, d en e zijn,
nadat zij in een voetbalseizoen zijn
uitgekomen voor een elftal dat deelneemt
aan de competities van de sectie betaald
voetbal, in hetzelfde seizoen niet meer
gerechtigd uit te komen voor een
seniorenelftal van die afdeling van de
vereniging, die over een standaardelftal
beschikt.
Juniorspelers, die uitkomen in de
jeugdelftallen van een stichting, naamloze
vennootschap of besloten vennootschap
mogen tevens uitkomen in een competitie

competities van de sectie betaald voetbal
en met een standaardelftal aan de
zaterdag- of de zondagcompetitie van de
sectie amateurvoetbal, mag een
senioramateurspeler dan wel een
seniorcontractspeler, als bedoeld in het
Reglement Amateurvoetbal, die uitkomen
in de competitie van de sectie
amateurvoetbal, ook uitkomen in een
competitie van de sectie betaald voetbal
en omgekeerd. Heeft echter een speler
gedurende een seizoen 15 of meer
competitiewedstrijden gespeeld in de
competities van de sectie betaald voetbal,
dan mag hij niet meer uitkomen voor een
seniorenelftal van zijn vereniging dat
deelneemt aan de competitie van de
sectie amateurvoetbal. Voornoemde zin is
niet van toepassing op spelers die binnen
het verband van een amateurvereniging
deelnemen aan de competities van de
sectie betaald voetbal.
e. Binnen het verband van een vereniging
die met haar elftallen deelneemt aan de
competities van de sectie betaald voetbal
en aan de competities van de sectie
amateurvoetbal, mag een
seniorcontractspeler, als genoemd in het
Reglement Betaald Voetbal, voor zijn
vereniging niet uitkomen voor een
seniorenelftal van zijn vereniging dat
deelneemt aan een competitie van de
sectie amateurvoetbal.
f. Een seniorspeler, die de keuze heeft in
een vereniging genoemd onder b deel te
nemen aan de competities van het
zondagamateurvoetbal of het
zaterdagamateurvoetbal moet voor de
aanvang van een seizoen zijn keuze voor
dat seizoen bepalen. Hij is in dat seizoen
gerechtigd uit te komen uitsluitend voor
de competitie waarop hij zijn keuze heeft
bepaald, behoudens dispensatie van het
bestuur amateurvoetbal.
g. Juniorspelers van een vereniging
genoemd hierboven onder b, d en e zijn,
nadat zij in een voetbalseizoen zijn
uitgekomen voor een elftal dat deelneemt
aan de competities van de sectie betaald
voetbal, in hetzelfde seizoen niet meer
gerechtigd uit te komen voor een
seniorenelftal van die afdeling van de
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van de sectie betaald voetbal, indien zij
aan de vereisten voor
speelgerechtigdheid voldoen.

3. Een speler kan als zaalvoetbalspeler slechts
speelgerechtigd zijn voor één
zaalvoetbalvereniging.
4. Een speler kan als veldvoetbalspeler
speelgerechtigd zijn voor een vereniging of
stichting, naamloze vennootschap of
besloten vennootschap terwijl hij als
zaalvoetbalspeler speelgerechtigd is voor
dezelfde vereniging of een andere
vereniging.
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 veldvoetbalcompetities
tweede en derde divisie van de sectie
amateurvoetbal met één tweede team,
alsmede aan de landelijke jeugdcompetities
voor spelers in de leeftijdsklassen Onder 19,
Onder 18, Onder 17, Onder 16, Onder 15 en
Onder 14, of, ingeval van degradatie uit
genoemde landelijke jeugdcompetities, aan
een door de sectie amateurvoetbal te
organiseren jeugdcompetitie, zulks met één
team in de leeftijdsklasse Onder 19, één
team in de leeftijdsklasse Onder 17 en één
team in de leeftijdsklasse Onder 15. De
groep voor deze teams mag maximaal uit 54
spelers bestaan, waaronder zich maximaal
20 spelers mogen bevinden die
speelgerechtigd zijn voor de jeugdcompetitie
voor spelers in de leeftijdsklasse Onder 15.
2. Stichtingen, naamloze vennootschappen en
besloten vennootschappen als bedoeld in lid
1 is het niet toegestaan om spelers jonger

vereniging, die over een standaardelftal
beschikt. Het bepaalde in dit sub g. is niet
van toepassing op amateurverenigingen.
h. Juniorspelers, die uitkomen in de
jeugdelftallen van een stichting, naamloze
vennootschap of besloten vennootschap
mogen tevens uitkomen in een competitie
van de sectie betaald voetbal, indien zij
aan de vereisten voor
speelgerechtigdheid voldoen.
3. (ongewijzigd)

4. (ongewijzigd)

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 veldvoetbalcompetities
tweede en derde divisie van de sectie
amateurvoetbal met één tweede team,
alsmede aan de landelijke jeugdcompetities
voor spelers in de leeftijdsklassen Onder 19,
Onder 18 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., zulks met één team in de
leeftijdsklasse Onder 19, één team in de
leeftijdsklasse Onder 17 en één team in de
leeftijdsklasse Onder 15. De groep voor deze
teams mag maximaal uit 54 spelers bestaan,
waaronder zich maximaal 20 spelers mogen
bevinden die speelgerechtigd zijn voor de
jeugdcompetitie voor spelers in de
leeftijdsklasse Onder 15.
2. Stichtingen, naamloze vennootschappen en
besloten vennootschappen als bedoeld in lid
1 is het niet toegestaan om spelers jonger
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dan 12 jaar toe te laten, ook niet voor
trainingen en vriendschappelijke wedstrijden.
Het is stichtingen, naamloze
vennootschappen en besloten
vennootschappen evenmin toegestaan een
voetbalschool voor spelers jonger dan 12
jaar te hebben. Een speler mag slechts
overschrijving aanvragen naar een stichting,
naamloze vennootschap of besloten
vennootschap als hij op 1 augustus van het
desbetreffende verenigingsjaar, waarin hij
voor de stichting, naamloze vennootschap of
besloten vennootschap speelgerechtigd
wenst te worden, 12 jaar is.
3. Stichtingen, naamloze vennootschappen en
besloten vennootschappen die zijn
toegelaten tot de sectie betaald voetbal
mogen, indien aan hen overeenkomstig het
Reglement Kwaliteit- en Performancemodel
Jeugdopleidingen de status van lokale of
regionale jeugdopleiding dan wel nationale of
internationale voetbalacademie is toegekend
in afwijking van leden 1 en 2 deelnemen aan
jeugdcompetities:
a. in de leeftijdsklassen:
i. Onder 19 en/of Onder 18, en wel met
in totaal twee teams;
ii. Onder 17 en/of Onder 16, en wel met
in totaal twee teams;
iii. Onder 15 en/of Onder 14, en wel met
in totaal twee teams;
iv. Onder 13 en/of Onder 12, en wel met
in totaal twee teams;
v. Onder 11 en/of Onder 10, en wel met
in totaal twee teams; en
vi. Onder 9, Onder 8, Onder 7 en/of
Onder 6, en wel met in totaal twee
teams;
indien en voor de duur dat de status van
nationale of internationale
voetbalacademie is toegekend;
b. in de leeftijdsklassen:
i. Onder 19 of Onder 18, en wel met één
team;
ii. Onder 17 of Onder 16, en wel met één
team;
iii. Onder 15 of Onder 14, en wel met één
team;
iv. Onder 13 of Onder 12, en wel met één
team; en
v. met een tweede team in twee van de
hier genoemde leeftijdsklassen;

dan 12 jaar toe te laten, ook niet voor
trainingen en vriendschappelijke wedstrijden.
Het is stichtingen, naamloze
vennootschappen en besloten
vennootschappen evenmin toegestaan een
voetbalschool voor spelers jonger dan 12
jaar te hebben. Een speler mag slechts
overschrijving aanvragen naar een stichting,
naamloze vennootschap of besloten
vennootschap als hij op 1 augustus van het
desbetreffende verenigingsjaar, waarin hij
voor de stichting, naamloze vennootschap of
besloten vennootschap speelgerechtigd
wenst te worden, 12 jaar is.
3. Stichtingen, naamloze vennootschappen en
besloten vennootschappen die zijn
toegelaten tot de sectie betaald voetbal
mogen, indien aan hen overeenkomstig het
Reglement Kwaliteit- en Performancemodel
Jeugdopleidingen de status van lokale of
regionale jeugdopleiding dan wel nationale of
internationale voetbalacademie is toegekend
in afwijking van leden 1 en 2 deelnemen aan
jeugdcompetities:
a. in de leeftijdsklassen:
i. Onder 19 en/of Onder 18, en wel met
in totaal twee teams;
ii. Onder 17 en/of Onder 16, en wel met
in totaal twee teams;
iii. Onder 15 en/of Onder 14, en wel met
in totaal twee teams;
iv. Onder 13 en/of Onder 12, en wel met
in totaal twee teams;
v. Onder 11 en/of Onder 10, en wel met
in totaal twee teams; en
vi. Onder 9, Onder 8, Onder 7 en/of
Onder 6, en wel met in totaal twee
teams;
indien en voor de duur dat de status van
nationale of internationale
voetbalacademie is toegekend;
b. in de leeftijdsklassen:
i. Onder 19 of Onder 18, en wel met één
team;
ii. Onder 17 of Onder 16, en wel met één
team;
iii. Onder 15 of Onder 14, en wel met één
team;
iv. Onder 13 of Onder 12, en wel met één
team; en
v. met een tweede team in twee van de
hier genoemde leeftijdsklassen;
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indien en voor de duur dat de status van
regionale jeugdopleiding is toegekend;
c. in de leeftijdsklassen:
i. Onder 19 of Onder 18, en wel met één
team;
ii. Onder 17 of Onder 16, en wel met één
team;
iii. Onder 15 of Onder 14, en wel met één
team;
iv. Onder 13 of Onder 12, en wel met één
team;
indien en voor de duur dat de status van
lokale jeugdopleiding is toegekend.
Elk van genoemde teams in de leeftijdsklassen
Onder 19, Onder 18, Onder 17, Onder 16,
Onder 15, Onder 14, Onder 13 en Onder 12
mag worden samengesteld uit een spelersgroep
die bestaat uit maximaal 18 spelers. Elk van
genoemde teams in de leeftijdsklassen Onder
11, Onder 10, Onder 9 en Onder 8 mag worden
samengesteld uit een spelersgroep die bestaat
uit maximaal 25 spelers. Indien er met kleinere
teams dan elftallen wordt deelgenomen aan een
jeugdcompetitie als genoemd hiervoor, geldt dat,
in afwijking van het hiervoor bepaalde, uit een
spelersgroep als hiervoor genoemd één extra
team mag worden samengesteld om deel te
nemen aan de betreffende jeugdcompetitie.
4. Spelers mogen worden toegelaten tot een
stichting, naamloze vennootschap en
besloten vennootschap als genoemd in lid 3
van dit artikel indien zij vallen binnen de in
artikel 28 van het Reglement Wedstrijden
Amateurvoetbal genoemde leeftijdsgrenzen
horend bij het laagste jeugdteam dat de
desbetreffende stichting, naamloze
vennootschap of besloten vennootschap op
grond van het bepaalde in lid 3 van dit artikel
mag hebben.
5. Stichtingen, naamloze vennootschappen en
besloten vennootschappen die zijn
toegelaten tot de sectie betaald voetbal
mogen, spelers die de leeftijdsgrens als
genoemd in lid 4 van dit artikel nog niet
hebben bereikt, laten deelnemen aan
trainingen en vriendschappelijke wedstrijden,
indien aan de volgende voorwaarden is
voldaan:
a. de activiteiten vinden uitsluitend plaats in
het kader van werving en selectie van
jeugdspelers voor het aankomend
seizoen;

indien en voor de duur dat de status van
regionale jeugdopleiding is toegekend;
c. in de leeftijdsklassen:
i. Onder 19 of Onder 18, en wel met één
team;
ii. Onder 17 of Onder 16, en wel met één
team;
iii. Onder 15 of Onder 14, en wel met één
team;
iv. Onder 13 of Onder 12, en wel met één
team;
indien en voor de duur dat de status van
lokale jeugdopleiding is toegekend.
Elk van genoemde teams in de leeftijdsklassen
Onder 19, Onder 18, Onder 17, Onder 16,
Onder 15, Onder 14, Onder 13 en Onder 12
mag worden samengesteld uit een spelersgroep
die bestaat uit maximaal 18 spelers. Elk van
genoemde teams in de leeftijdsklassen Onder
11, Onder 10, Onder 9 en Onder 8 mag worden
samengesteld uit een spelersgroep die bestaat
uit maximaal 25 spelers. Indien er met kleinere
teams dan elftallen wordt deelgenomen aan een
jeugdcompetitie als genoemd hiervoor, geldt dat,
in afwijking van het hiervoor bepaalde, uit een
spelersgroep als hiervoor genoemd één extra
team mag worden samengesteld om deel te
nemen aan de betreffende jeugdcompetitie.
4. Spelers mogen worden toegelaten tot een
stichting, naamloze vennootschap en
besloten vennootschap als genoemd in lid 3
van dit artikel indien zij vallen binnen de in
artikel 28 van het Reglement Wedstrijden
Amateurvoetbal genoemde leeftijdsgrenzen
horend bij het laagste jeugdteam dat de
desbetreffende stichting, naamloze
vennootschap of besloten vennootschap op
grond van het bepaalde in lid 3 van dit artikel
mag hebben.
5. Stichtingen, naamloze vennootschappen en
besloten vennootschappen die zijn
toegelaten tot de sectie betaald voetbal
mogen, spelers die de leeftijdsgrens als
genoemd in lid 4 van dit artikel nog niet
hebben bereikt, laten deelnemen aan
trainingen en vriendschappelijke wedstrijden,
indien aan de volgende voorwaarden is
voldaan:
a. de activiteiten vinden uitsluitend plaats in
het kader van werving en selectie van
jeugdspelers voor het aankomend
seizoen;
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b. de activiteiten vinden niet eerder plaats
dan 1 januari voorafgaand aan het
seizoen waarin de spelers deel zullen
uitmaken van de desbetreffende
jeugdopleiding;
c. de spelers hebben op 1 januari
voorafgaand aan het seizoen waarvoor
overschrijving naar of inschrijving bij de
betaaldvoetbalorganisatie is toegestaan,
de leeftijd bereikt binnen de van
toepassing zijnde leeftijdsgrens; en
d. indien de speler is aangesloten bij een
club, diens club schriftelijke toestemming
heeft gegeven voor deelneming aan deze
activiteiten.
6. Het is een stichting, naamloze vennootschap
of besloten vennootschap die participeert in
een erkende opleidingsclub in de zin van het
Reglement Gezamenlijke Jeugdopleiding niet
toegestaan:
a. uit eigen hoofde deel te nemen aan enige
jeugdcompetitie;
b. spelers toe te laten die qua leeftijd vallen
onder een van de in artikel 28 Reglement
Wedstrijden Amateurvoetbal genoemde
leeftijdsklassen voor de jeugd, ook niet
voor trainingen of vriendschappelijke
wedstrijden.
7. Het bondsbestuur kan dispensatie verlenen
van de in dit artikel voorkomende bepalingen.
Artikel 14
1. De organisatie van de landelijke
jeugdcompetitie berust bij het bondsbestuur.
De organisatie van de overige
jeugdcompetities berust bij het bestuur
amateurvoetbal.
2. Aan de landelijke jeugdcompetities voor
spelers in de leeftijdsklassen Onder 19,
Onder 18, Onder 17, Onder 16, Onder 15 en
Onder 14 kunnen die spelers deelnemen die:
a. op 1 augustus van het desbetreffende
verenigingsjaar gerechtigd zijn om uit te
komen voor de desbetreffende
jeugdelftallen overeenkomstig het
bepaalde in artikel 28 Reglement
Wedstrijden Amateurvoetbal.
b. voldoen aan het bepaalde in artikel 1 lid
1, artikel 3 lid 2 en artikel 4 van het
Reglement Amateurbepalingen.

b. de activiteiten vinden niet eerder plaats
dan 1 januari voorafgaand aan het
seizoen waarin de spelers deel zullen
uitmaken van de desbetreffende
jeugdopleiding;
c. de spelers hebben op 1 januari
voorafgaand aan het seizoen waarvoor
overschrijving naar of inschrijving bij de
betaaldvoetbalorganisatie is toegestaan,
de leeftijd bereikt binnen de van
toepassing zijnde leeftijdsgrens; en
d. indien de speler is aangesloten bij een
club, diens club schriftelijke toestemming
heeft gegeven voor deelneming aan deze
activiteiten.
26. Het is een stichting, naamloze vennootschap
of besloten vennootschap die participeert in
een erkende opleidingsclub in de zin van het
Reglement Gezamenlijke Jeugdopleiding niet
toegestaan:
a. uit eigen hoofde deel te nemen aan enige
jeugdcompetitie;
b. spelers toe te laten die qua leeftijd vallen
onder een van de in artikel 28 Reglement
Wedstrijden Amateurvoetbal genoemde
leeftijdsklassen voor de jeugd, ook niet
voor trainingen of vriendschappelijke
wedstrijden.
37. Het bondsbestuur kan dispensatie verlenen
van de in dit artikel voorkomende bepalingen.

(ongewijzigd)

2. Aan de landelijke jeugdcompetities voor
spelers in de leeftijdsklassen Onder 19,
Onder 18 divisies 5 en lager, Onder 17,
Onder 16, Onder 15 en Onder 14 kunnen die
spelers deelnemen die:
a. op 1 augustus van het desbetreffende
verenigingsjaar gerechtigd zijn om uit te
komen voor de desbetreffende
jeugdelftallen overeenkomstig het
bepaalde in artikel 28 Reglement
Wedstrijden Amateurvoetbal.
b. voldoen aan het bepaalde in artikel 1 lid
1, artikel 3 lid 2 en artikel 4 van het
Reglement Amateurbepalingen.
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3. Voor de landelijke jeugdcompetities voor
spelers in de leeftijdsklassen Onder 19,
Onder 18, Onder 17, Onder 16, Onder 15 en
Onder 14 zullen de regels gelden die bij
afzonderlijk reglement worden vastgesteld.
Artikel 17 – Trainer-coach
1. De hoofdtrainer-coach van een team is de
persoon die:
i. de wedstrijdselectie samenstelt, de
wedstrijdtactiek bepaalt en het team en/of
de wedstrijdselectie traint in fysiek,
technisch en tactisch opzicht;
ii. het team en/of de wedstrijdselectie voor,
tijdens en/of na trainingen en wedstrijden
coacht;
iii. de andere leden van de technische staf
voor, tijdens en/of na trainingen en
wedstrijden instrueert; en/of
iv. media-activiteiten verricht met betrekking
tot het team.
2. a. Alleen de persoon die in het bezit is van
een door het bondsbestuur verstrekte
geldige trainerslicentie, is bevoegd om als
hoofdtrainer-coach werkzaam te zijn.
b. In afwijking van het onder a bepaalde
geldt binnen de sectie amateurvoetbal de
eis van een geldige trainerslicentie
uitsluitend in de door het bestuur
amateurvoetbal aangewezen divisies
en/of klassen. Teams die uitkomen in
deze aangewezen divisies en/of klassen
dienen te beschikken over een
hoofdtrainer-coach die:
- in het bezit is van een door het
bondsbestuur verstrekte geldige
trainerslicentie; en
- bij de KNVB als hoofdtrainer-coach
van het desbetreffende team
geregistreerd staat.
Jaarlijks niet later dan zes maanden voor
aanvang van het seizoen maakt het
bestuur amateurvoetbal de aangewezen
divisies en klassen bekend door publicatie
in het door het bestuur amateurvoetbal
voor publicatie aangewezen medium.
c. De hoofdtrainer-coach kan zich bij de
uitvoering van zijn werkzaamheden als
bedoeld in lid 1 onder i. en ii. van dit
artikel laten ondersteunen door een of
meer assistent trainer-coaches, in die zin

3. Voor de landelijke jeugdcompetities voor
spelers in de leeftijdsklassen Onder 19,
Onder 18 divisies 5 en lager, Onder 17,
Onder 16, Onder 15 en Onder 14 zullen de
regels gelden die bij afzonderlijk reglement
worden vastgesteld.

(ongewijzigd)

(ongewijzigd)
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dat de hoofdtrainer-coach deze
werkzaamheden niet volledig zelfstandig
behoeft uit te voeren. Deze assistent
trainer-coaches dienen in het bezit te zijn
van een door het bondsbestuur verstrekte
geldige trainerslicentie die de
bevoegdheid geeft tot het als
hoofdtrainer-coach werkzaam zijn voor
het betreffende team, dan wel de
naastlagere trainerslicentie als genoemd
in lid 4 of lid 5 van dit artikel.
3. a. Alleen de persoon die in het bezit is van
een erkend voetbaltrainersdiploma komt
in aanmerking voor een licentie. Het
bondsbestuur stelt bij besluit vast welke
voetbaltrainerdiploma's zijn erkend en
recht geven op welke licenties. Het besluit
zal worden aangehaald als het Besluit
trainerslicenties en wordt gepubliceerd in
het door het bondsbestuur voor publicatie
aangewezen medium.
b. Een licentie heeft een geldigheidsduur
van ten hoogste drie jaar.
c. Het bondsbestuur kan aan het verlenen of
verlengen van een licentie voorwaarden
verbinden, waaronder de voorwaarde dat
de trainer-coach een of meer nader aan te
geven studie- en/of praktijkbijeenkomsten
zal bijwonen.
d. Tegelijkertijd met het toekennen van de
licentie wordt van de trainer-coach een
trainerspas opgenomen in het digitale
systeem van de KNVB. Deze trainerspas
vermeldt in ieder geval de naam van de
pashouder, de licentie en de
geldigheidsduur van de licentie.
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;

(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;
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-

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 19 eredivisie, doch uitsluitend
met een UEFA A Jeugd
trainerslicentie;
- Onder 19 eerste divisie, doch
uitsluitend met een UEFA A Jeugd
trainerslicentie; 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 19 tweede divisie;
- Onder 19 derde divisie;
- Onder 17 eredivisie;
- Onder 15 eredivisie; en
- de klassen genoemd onder iv. van dit
lid;
iv. UEFA C:
- vierde klasse amateurvoetbal;
- vijfde klasse amateurvoetbal;
- hoofdklasse vrouwen;
- eerste klasse vrouwen; en
- overige klassen jeugdvoetbal van de
standaardcompetitie.

-

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 19 eredivisie, doch uitsluitend
met een UEFA A Jeugd
trainerslicentie;
- Onder 19 eerste divisie, doch
uitsluitend met een UEFA A Jeugd
trainerslicentie; en
- 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 tweede divisie;
- Onder 19 derde divisie;
- Onder 19, divisies 1 en 2;
- Onder 18, divisie 5;
- Onder 17 eredivisie;
- Onder 17, divisie 5;
- Onder 16, divisie 5;
- Onder 15 eredivisie; en
- 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;
- 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
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-

overige klassen jeugdvoetbal van de
standaardcompetitie.
(ongewijzigd)

5. t/m 11.

Reglement Landelijke Jeugdcompetitie
Artikel 1 - Organisatie
1. De landelijke jeugdcompetities voor spelers
in de leeftijdsklassen Onder 19, Onder 18,
Onder 17, Onder 16, Onder 15 en Onder 14
worden ingedeeld in divisies.
2. Dit reglement is uitsluitend van toepassing op
spelers en elftallen uitkomend in de landelijke
jeugdcompetities als genoemd in lid 1.

3. De organisatie van de landelijke
jeugdcompetities als genoemd in lid 1 berust
bij het bondsbestuur. Het bondsbestuur kan
deze bevoegdheid delegeren.

1. De landelijke jeugdcompetities voor spelers
in de leeftijdsklassen Onder 19, Onder 18,
Onder 17, Onder 16, Onder 15 en Onder 14
worden ingedeeld in divisies.
2. Dit reglement is uitsluitend van toepassing op
spelers en elftallen uitkomend in de landelijke
jeugdcompetities als genoemd in lid 1, met
uitzondering van de jeugdcompetities in de
leeftijdsklasse Onder 18 divisies 1 t/m 4.
3. De organisatie van de landelijke
jeugdcompetities als genoemd in lid 1, met
uitzondering van de jeugdcompetities in de
leeftijdsklasse Onder 18 divisies 1 t/m 4,
berust bij het bondsbestuur. Het
bondsbestuur kan deze bevoegdheid
delegeren.

Reglement Kwaliteit- en Performancemodel Jeugdopleidingen
Het gehele reglement verwijderen uit de bondsreglementen en in aangepaste variant
verplaatsen naar de reglementenbundel amateurvoetbal.
Begripsbepalingen
Aanvrager
Certificaat

Certificaathouder
Minimale
kwaliteitseisen

Een lid als bedoeld in artikel 6 lid 2 onder a, b of c van de Statuten dat een verzoek tot
certificering van zijn jeugdopleiding bij de KNVB heeft ingediend.
De door het bondsbestuur bestuur amateurvoetbal van de KNVB schriftelijk afgegeven
verklaring dat is voldaan aan de minimale kwaliteitseisen en in welke categorie de
jeugdopleiding is ingedeeld.
Een lid dat een certificaat heeft verkregen.
De minimale kwaliteitseisen genoemd in artikel 1 lid 2 van dit reglement aan de hand
waarvan de kwaliteit van de jeugdopleiding van de aanvrager wordt beoordeeld en het
kwaliteitsniveau wordt bepaald.

Artikel 1 – Het kwaliteit- en performancemodel jeugdopleidingen
1. Elk lid als genoemd in artikel 6 lid 2 onder a, b en c van de Statuten kan de KNVB verzoeken om
zijn jeugdopleiding te laten certificeren ingevolge het kwaliteit- en performancemodel
jeugdopleidingen.
2. Het kwaliteitsniveau van de jeugdopleiding van de aanvrager wordt bepaald aan de hand van de
minimale kwaliteitseisen, waarbij de navolgende kwaliteitsniveaus worden onderscheiden:
a. lokale jeugdopleiding;
b. regionale jeugdopleiding;
c. nationale voetbalacademie;
d. internationale voetbalacademie.
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3. Indien de jeugdopleiding van de aanvrager voldoet aan de minimale kwaliteitseisen behorend bij
een van de vier kwaliteitsniveaus als genoemd onder a. tot en met d. van lid 2 wordt aan de
aanvrager het certificaat toegekend dat behoort bij het desbetreffende kwaliteitsniveau.
4. De minimale kwaliteitseisen worden door het bondsbestuur bestuur amateurvoetbal vastgesteld en
kunnen door hem worden gewijzigd. Een wijziging in de minimale kwaliteitseisen werkt niet ten
nadele van de certificaathouders voor de resterende looptijd van het aan hen toegekende
certificaat.
5. De minimale kwaliteitseisen en de wijzigingen daarin worden via het door het bondsbestuur
bestuur amateurvoetbal voor publicaties aangewezen medium gepubliceerd.
6. a. Een verzoek tot certificering wordt in behandeling genomen door het bondsbestuur bestuur
amateurvoetbal conform de artikelen 2, 3 en 4 van dit reglement.
b. In afwijking van het onder a. bepaalde kan het bondsbestuur bestuur amateurvoetbal besluiten
een verzoek niet in behandeling te nemen indien een eerder toegekend certificaat niet langer
dan drie jaar geleden is ingetrokken op grond van artikel 6 lid 5 van dit reglement.
Artikel 2 – Aanvraag
1. Een verzoek tot certificering van de jeugdopleiding moet schriftelijk worden gedaan aan het
bondsbestuurbestuur amateurvoetbal. Ten aanzien van de vorm en inhoud van een aanvraag
kunnen door het bondsbestuurbestuur amateurvoetbal nadere regels worden vastgesteld.
2. Binnen twee weken na ontvangst van de aanvraag zendt het bondsbestuur bestuur amateurvoetbal
een schriftelijke bevestiging van ontvangst en een nota ter dekking van de door het bondsbestuur
bestuur amateurvoetbal te dezen vastgestelde kosten voor de uitvoering van de beoordeling.
3. De beoordelingskosten dienen te zijn voldaan binnen 14 dagen na de dagtekening van de
schriftelijke bevestiging van ontvangst bij gebreke waarvan het verzoek niet in behandeling wordt
genomen.
4. Nadat de beoordelingskosten zijn voldaan, zal het bondsbestuur bestuur amateurvoetbal in overleg
met de aanvrager het kwaliteitsniveau waaraan getoetst wordt aan de hand van de minimale
kwaliteitseisen bepalen.
Artikel 3 – Beoordeling
1. De beoordeling vindt plaats door het bondsbestuur bestuur amateurvoetbal. Het bondsbestuur
bestuur amateurvoetbal laat zich bij de beoordeling bijstaan door deskundigen.
2. De beoordeling wordt afgerond binnen één maand na ontvangst van de in artikel 2 lid 3 van dit
reglement bedoelde betaling. De aanvrager krijgt binnen drie weken nadat de beoordeling is
afgerond, het beoordelingsrapport toegezonden met kennisgeving van het voorlopige oordeel.
3. De aanvrager kan binnen drie weken na de dagtekening van de in het vorige lid genoemde
kennisgeving per aangetekende brief tegen het voorlopig oordeel gemotiveerd bezwaar
aantekenen bij het bondsbestuur bestuur amateurvoetbal indien en voor zover de aanvrager meent
dat:
a. de gegevens waarop het voorlopig oordeel blijkens het beoordelingsrapport is gebaseerd,
onjuist en/of onvolledig zijn; en/of
b. het voorlopig oordeel op basis van de in het beoordelingsrapport opgenomen gegevens,
uitgaande van de vereiste minimale kwaliteitseisen, onjuist is.
4. Indien de aanvrager tegen het voorlopig oordeel van het bondsbestuur bestuur amateurvoetbal
bezwaar heeft aangetekend, voert het bondsbestuur bestuur amateurvoetbal binnen een maand
een herbeoordeling uit.
Artikel 4 – Toekenning en geldigheidsduur van het certificaat
1. Het bondsbestuur bestuur amateurvoetbal beslist omtrent de toekenning van het certificaat:
a. overeenkomstig het voorlopig oordeel, indien tegen het voorlopig oordeel niet binnen de in
artikel 3 lid 3 van dit reglement opgenomen termijn bezwaar is aangetekend. Het bondsbestuur
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bestuur amateurvoetbal stelt de aanvrager schriftelijk binnen drie weken van de in de vorige zin
bedoelde termijn van zijn beslissing op de hoogte;
b. nadat de in artikel 3 lid 4 van dit reglement bedoelde herbeoordeling is uitgevoerd, indien tegen
het voorlopig oordeel bezwaar is aangetekend. Het bondsbestuur bestuur amateurvoetbal stelt
de aanvrager schriftelijk binnen drie weken na afronding van deze herbeoordeling van zijn
beslissing op de hoogte.
2. Een certificaat wordt toegekend voor een periode van maximaal 3 verenigingsjaren en gaat in op 1
juli van het verenigingsjaar dat volgt op de dag waarop het toekenningsbesluit is genomen, tenzij
een eerdere ingangsdatum is bepaald.
3. Het certificaat vervalt door tijdsverloop op de laatste dag van een verenigingsjaar.
4. De toekenning van een certificaat en een behaald kwaliteitsniveau behorend bij het certificaat,
worden gepubliceerd via het door het bondsbestuur bestuur amateurvoetbal voor publicaties
aangewezen medium. Het bondsbestuur bestuur amateurvoetbal houdt een register bij van de
toegekende certificaten en de duur waarvoor zij zijn verleend. Het register is openbaar.
Artikel 5 – Rechten en verplichtingen van de certificaathouder
1. Een certificaathouder is gehouden om voor de duur waarvoor het certificaat is toegekend aan de
kwaliteitseisen die horen bij het behaalde kwaliteitsniveau te blijven voldoen.
2. Een certificaathouder is verplicht bij het bondsbestuur bestuur amateurvoetbal onverwijld melding
te maken van een wijziging van feiten en/of omstandigheden die van belang (kunnen) zijn voor de
beoordeling of aan de minimale kwaliteitseisen, behorend bij het bepaalde kwaliteitsniveau, wordt
voldaan. Het bondsbestuur bestuur amateurvoetbal kan nader specificeren ten aanzien van welke
feiten en/of omstandigheden in ieder geval een meldplicht bestaat.
3. Een certificaathouder is bevoegd om in zijn uitingen een van de navolgende aanduidingen te
gebruiken, in overeenstemming met het aan hem toegekende certificaat:
a. ‘KNVB gecertificeerde lokale jeugdopleiding’;
b. ‘KNVB gecertificeerde regionale jeugdopleiding’;
c. ‘KNVB gecertificeerde nationale voetbalacademie’;
d. ‘KNVB gecertificeerde internationale voetbalacademie’.
Een certificaathouder dient zich er hierbij van te onthouden om het certificaat in de vergelijking met
andere leden van de KNVB te gebruiken.
4. Onverminderd het vorige lid, kunnen bij reglement met inachtneming van de daarin opgenomen
bepalingen, aan een certificaathouder nadere rechten worden toegekend.
Artikel 6 – Controle, toetsing, herziening en intrekking
1. Het bondsbestuur bestuur amateurvoetbal heeft gedurende de periode waarvoor het certificaat is
toegekend het recht om te (doen) controleren of een certificaathouder aan zijn verplichtingen
voortvloeiend uit of verband houdend met de toekenning van het certificaat voldoet. De
certificaathouder dient hierbij alle medewerking te verlenen en daartoe de benodigde informatie te
verschaffen.
2. Naar aanleiding van een melding als bedoeld in artikel 5 lid 2 van dit reglement, of naar aanleiding
van een controle als bedoeld in het vorige lid, kan het bondsbestuur bestuur amateurvoetbal tijdens
de periode waarvoor een certificaat is verleend, toetsen of de certificaathouder nog aan de
minimale kwaliteitseisen behorende bij het behaalde kwaliteitsniveau, voldoet. De certificaathouder
dient hiertoe alle medewerking te verlenen. De kosten van deze toetsing worden gedragen door de
KNVB.
3. Indien de toetsing bedoeld in het vorige lid van dit artikel voor de certificaathouder negatief uitvalt,
kan dit leiden tot een herziening of intrekking van het certificaat.
4. Tegen een beslissing als bedoeld in lid 3 van dit artikel kan de certificaathouder bezwaar
aantekenen. De leden 3, en 4 van artikel 3 en artikel 4 lid 1 van dit reglement zijn hierop van
overeenkomstige toepassing.
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5. Indien een certificaathouder in strijd handelt met lid 1 van dit artikel of met het bepaalde in lid 2
en/of lid 3 van artikel 5 van dit reglement, kan het bondsbestuur bestuur amateurvoetbal het
certificaat met onmiddellijke ingang intrekken, onverminderd de mogelijkheid van tuchtrechtelijke
maatregelen overeenkomstig de van toepassing zijnde tuchtreglementen van de KNVB.
Artikel 7 – Verval van het certificaat
1. Onverminderd het bepaalde in artikel 3 onder f van het Reglement Gezamenlijke Jeugdopleiding,
vervalt eEen toegekend certificaat vervalt door:
a. verloop van de periode waarvoor het is toegekend;
b. schriftelijke opzegging daarvan door de certificaathouder;
c. intrekking daarvan overeenkomstig artikel 6 van dit reglement:
d. beëindiging van het lidmaatschap van de certificaathouder overeenkomstig artikel 10 lid 1 onder
a van de Statuten.
2. Met ingang van de dag waarop het certificaat is vervallen, verliest het desbetreffende lid het in
artikel 5 lid 3 van dit reglement bedoelde recht een van de aanduidingen te voeren. Artikel 6 lid 5,
laatste zin, van dit reglement is onverminderd van toepassing.
3. Indien een certificaathouder aansluitend op de periode waarvoor het certificaat is toegekend, voor
verlenging van het certificaat en alle daaraan verbonden rechten in aanmerking wenst te komen,
dient hij hiertoe voor of uiterlijk op 31 januari voorafgaande aan het verval van zijn certificaat, een
nieuw verzoek tot toekenning van het certificaat in te dienen overeenkomstig het bepaalde in artikel
2 van dit reglement. De certificaathouder ontvangt hiertoe bericht van de KNVB.
Artikel 8 – Geheimhouding
De KNVB is verplicht tot geheimhouding van alle gegevens die in het kader van een beoordeling door
de aanvrager zijn verstrekt en/of van de aanvrager zijn verkregen. Deze verplichting geldt niet voor
zover enig wettelijk voorschrift bekendmaking van gegevens verplicht stelt en/of voor zover gegevens
een openbaar karakter hebben.
Artikel 9 – Slotbepaling
1. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bondsbestuur bestuur amateurvoetbal.
2. Het bondsbestuur bestuur amateurvoetbal kan dispensatie verlenen betreffende de bij of krachtens
dit reglement gestelde voorschriften en/of vereisten.
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Reglement Gezamenlijke Jeugdopleiding
Artikel 1 – Gezamenlijke jeugdopleiding
1. t/m 5.
6. Binnen één jaar na het verlenen van de
goedkeuring als bedoeld in artikel 1 van dit
reglement, dient de opleidingsclub een
aanvraag tot certificering van de door haar in
stand gehouden jeugdopleiding aan te
vragen conform het bepaalde in het
Reglement Kwaliteit- en Performancemodel
Jeugdopleidingen.
7. t/m 9.

(ongewijzigd)
6. Binnen één jaar na het verlenen van de
goedkeuring als bedoeld in artikel 1 van dit
reglement, dient de opleidingsclub een
aanvraag tot certificering van de door haar in
stand gehouden jeugdopleiding aan te
vragen conform het bepaalde in het
Reglement Kwaliteit- en Performancemodel
Jeugdopleidingen.
(hernummeren)

Artikel 2 – Vereisten gezamenlijke jeugdopleiding
1. a. Een gezamenlijke jeugdopleiding dient
1. a. Een gezamenlijke jeugdopleiding dient
ten minste te omvatten:
ten minste drie teams te omvatten in de
i. één team in de leeftijdsklasse Onder
leeftijdsklassen Onder 23, welke deelneemt in
19 of Onder 18;
de eerste of tweede divisie, Onder 21, Onder 18,
ii. één team in de leeftijdsklasse Onder
Onder 17 of Onder 16. Hierbij is het verplicht om
17 of Onder 16;
in ieder geval één team in de leeftijdsklasse
iii. één team in de leeftijdsklasse Onder
Onder 23, welke deelneemt in de eerste of
15, waarvan de spelers op 31
tweede divisie, of Onder 21 te hebben.:
december voorafgaand aan het
i. één team in de leeftijdsklasse Onder 19 of
desbetreffende verenigingsjaar de
Onder 18;
leeftijd van 14 jaar nog niet hebben
ii. één team in de leeftijdsklasse Onder 17 of
bereikt;
Onder 16;
iv. één team in de leeftijdsklasse Onder
iii. één team in de leeftijdsklasse Onder
14, waarvan de spelers op 31
15, waarvan de spelers op 31
december voorafgaand aan het
december voorafgaand aan het
desbetreffende verenigingsjaar de
desbetreffende verenigingsjaar de
leeftijd van 13 jaar nog niet hebben
leeftijd van 14 jaar nog niet hebben
bereikt; en
bereikt;
v. één team in de leeftijdsklasse Onder
iv. één team in de leeftijdsklasse Onder
13 of Onder 12.
14, waarvan de spelers op 31
b. Een gezamenlijke jeugdopleiding kan
december voorafgaand aan het
uitsluitend teams in de leeftijdsklassen
desbetreffende verenigingsjaar de
Onder 11, Onder 10, Onder 9, Onder 8,
leeftijd van 13 jaar nog niet hebben
Onder 7 en Onder 6 omvatten indien en
bereikt; en
voor de duur dat aan de gezamenlijke
v. één team in de leeftijdsklasse Onder
jeugdopleiding op grond van het
13 of Onder 12.
Reglement Kwaliteit- en
b. Een gezamenlijke jeugdopleiding kan
Performancemodel Jeugdopleidingen de
uitsluitend teams in de leeftijdsklassen
status van nationale of internationale
Onder 11, Onder 10, Onder 9, Onder 8,
voetbalacademie is toegekend.
Onder 7 en Onder 6 omvatten indien en
c. Elk team in de leeftijdsklassen Onder 19
voor de duur dat aan de gezamenlijke
en Onder 18 bestaat uit ten hoogste 22
jeugdopleiding op grond van het
spelers. Elk team in de leeftijdsklassen
Reglement Kwaliteit- en
Onder 17, Onder 16, Onder 15, Onder 14,
Performancemodel Jeugdopleidingen de
Onder 13 en Onder 12 bestaat uit ten
status van nationale of internationale
hoogste 18 spelers. Elk team in de
voetbalacademie is toegekend.
leeftijdsklassen Onder 11, Onder 10,
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Onder 9 en Onder 8 bestaat uit ten
hoogste 25 spelers.

2. De opleiding dient vóór 1 mei vóór aanvang
van het tweede seizoen waarin de
opleidingsclub aan de door de KNVB
georganiseerde competities deel zal nemen,
ten minste het certificaat behorend bij het
kwaliteitsniveau van regionale jeugdopleiding
als bedoeld in het Reglement Kwaliteit- en
Performancemodel Jeugdopleidingen te
verkrijgen en dit nadien te behouden.

c. Elk team in de leeftijdsklassen Onder 19
en Onder 18 bestaat uit ten hoogste 22
spelers. Elk team in de leeftijdsklassen
Onder 17, Onder 16, Onder 15, Onder 14,
Onder 13 en Onder 12 bestaat uit ten
hoogste 18 spelers. Elk team in de
leeftijdsklassen Onder 11, Onder 10,
Onder 9 en Onder 8 bestaat uit ten
hoogste 25 spelers.
2. De opleiding dient vóór 1 mei vóór aanvang
van het tweede seizoen waarin de
opleidingsclub aan de door de KNVB
georganiseerde competities deel zal nemen,
ten minste het certificaat behorend bij het
kwaliteitsniveau van regionale jeugdopleiding
als bedoeld in het Reglement Kwaliteit- en
Performancemodel Jeugdopleidingen te
verkrijgen en dit nadien te behouden.

Artikel 3 – Reglementaire afstemming
Voor de werking van dit reglement geldt met
betrekking tot de navolgende
bepalingen het volgende:
a. Voor de toepassing van het Algemeen
Reglement geldt dat:
- artikel 8 lid 1 van dat reglement
toepassing mist, met dien verstande dat
een speler als veldvoetbalspeler slechts
speelgerechtigd kan zijn voor de
opleidingsclub alsmede, voor zover het
betreft wedstrijden in de
seniorencompetities, voor één van de
deelnemende leden; en
- artikel 13 van dat reglement toepassing
mist op de deelnemende leden als
genoemd in artikel 1 van dit reglement die
een gezamenlijke jeugdopleiding in stand
houden.
b. Voor de toepassing van artikel 30 lid 1 van
het Reglement Wedstrijden Amateurvoetbal
geldt dat een opleidingsclub, die aan de
competities wil deelnemen, verplicht is
uniforme wedstrijdkleding voor haar spelende
leden vast te stellen en deze ter goedkeuring
aan het desbetreffende bestuur voor te
leggen, waarbij voor de diverse teams van
deze gezamenlijke jeugdopleiding
verschillende wedstrijdkleding kan worden
vastgesteld die ter goedkeuring aan het
desbetreffende bestuur dient te worden
voorgelegd, waarbij tevens dient te worden

Voor de werking van dit reglement geldt met
betrekking tot de navolgende
bepalingen het volgende:
a. Voor de toepassing van het Algemeen
Reglement geldt dat:
- artikel 8 lid 1 van dat reglement
toepassing mist, met dien verstande dat
een speler als veldvoetbalspeler slechts
speelgerechtigd kan zijn voor de
opleidingsclub alsmede, voor zover het
betreft wedstrijden in de
seniorencompetities, voor één van de
deelnemende leden; en
- artikel 13 van dat reglement toepassing
mist op de deelnemende leden als
genoemd in artikel 1 van dit reglement die
een gezamenlijke jeugdopleiding in stand
houden.
b. Voor de toepassing van artikel 30 lid 1 van
het Reglement Wedstrijden Amateurvoetbal
geldt dat een opleidingsclub, die aan de
competities wil deelnemen, verplicht is
uniforme wedstrijdkleding voor haar spelende
leden vast te stellen en deze ter goedkeuring
aan het desbetreffende bestuur voor te
leggen, waarbij voor de diverse teams van
deze gezamenlijke jeugdopleiding
verschillende wedstrijdkleding kan worden
vastgesteld die ter goedkeuring aan het
desbetreffende bestuur dient te worden
voorgelegd, waarbij tevens dient te worden
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c.

d.

e.

f.

aangegeven in welke wedstrijdkleding ieder
team zal spelen;
Onverminderd het bepaalde in dit reglement,
wordt voor de toepassing van artikel 37 van
het Reglement Amateurvoetbal, het
Reglement Wedstrijden Amateurvoetbal en
het Reglement Tuchtrechtspraak
Amateurvoetbal, onder ‘vereniging’ mede
verstaan: opleidingsclub;
Voor de toepassing van artikel 1 en artikel 2
Pool Reglement Opleidingen worden de
deelnemende leden tezamen met de
opleidingsclub als één
betaaldvoetbalorganisatie aangemerkt met
betrekking tot overschrijvingen van of naar
de opleidingsclub;
Voor de toepassing van het Reglement
Overschrijvingsbepalingen Algemeen,
Opleidingsvergoeding en Solidariteitsbijdrage
worden de deelnemende leden tezamen met
de opleidingsclub als één
betaaldvoetbalorganisatie aangemerkt met
betrekking tot overschrijvingen van of naar
de opleidingsclub;
Voor de toepassing van het Reglement
Kwaliteit- en Performancemodel
Jeugdopleidingen geldt in aanvulling op
artikel 7 lid 1 van dat reglement dat:
- een toegekend certificaat vervalt door het
aangaan van een onderlinge regeling tot
samenwerking en oprichting van een
opleidingsclub als genoemd in artikel 1
van dit reglement; en
- indien een certificaat is toegekend terzake
van een gezamenlijke jeugdopleiding aan
een opleidingsclub, het certificaat vervalt
bij wijziging van de onderlinge regeling tot
samenwerking zonder goedkeuring van
het bondsbestuur alsmede bij ontbinding
daarvan.

c.

d.

e.

f.

aangegeven in welke wedstrijdkleding ieder
team zal spelen;
Onverminderd het bepaalde in dit reglement,
wordt voor de toepassing van artikel 37 van
het Reglement Amateurvoetbal, het
Reglement Wedstrijden Amateurvoetbal en
het Reglement Tuchtrechtspraak
Amateurvoetbal, onder ‘vereniging’ mede
verstaan: opleidingsclub;
Voor de toepassing van artikel 1 en artikel 2
Pool Reglement Opleidingen worden de
deelnemende leden tezamen met de
opleidingsclub als één
betaaldvoetbalorganisatie aangemerkt met
betrekking tot overschrijvingen van of naar
de opleidingsclub;
Voor de toepassing van het Reglement
Overschrijvingsbepalingen Algemeen,
Opleidingsvergoeding en Solidariteitsbijdrage
worden de deelnemende leden tezamen met
de opleidingsclub als één
betaaldvoetbalorganisatie aangemerkt met
betrekking tot overschrijvingen van of naar
de opleidingsclub;
Voor de toepassing van het Reglement
Kwaliteit- en Performancemodel
Jeugdopleidingen geldt in aanvulling op
artikel 7 lid 1 van dat reglement dat:
- een toegekend certificaat vervalt door het
aangaan van een onderlinge regeling tot
samenwerking en oprichting van een
opleidingsclub als genoemd in artikel 1
van dit reglement; en
- indien een certificaat is toegekend terzake
van een gezamenlijke jeugdopleiding aan
een opleidingsclub, het certificaat vervalt
bij wijziging van de onderlinge regeling tot
samenwerking zonder goedkeuring van
het bondsbestuur alsmede bij ontbinding
daarvan.

TOELICHTING
Tijdens de bondsvergadering d.d. 16 december 2019 is het onderwerp optimaliseren voetbalpiramide
en jeugdvoetbal competitiestructuur besproken. De vergadering heeft ingestemd met de voorstellen
zoals vervat in de bij de agenda gevoegde notitie (‘Voor ons voetbal, voor de voetballers’). De
voorgestelde reglementswijzigingen vormen de implementatie hiervan.
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REGLEMENTEN AMATEURVOETBAL
Reglement Amateurvoetbal
Artikel 26 – Toelating tot de sectie amateurvoetbal
1. Tot de sectie amateurvoetbal kunnen worden
1. Tot de sectie amateurvoetbal kunnen worden
toegelaten:
toegelaten:
a. de rechtspersonen en natuurlijke personen,
a. de rechtspersonen en natuurlijke personen,
genoemd in artikel 6 lid 2 onder a en d van de
genoemd in artikel 6 lid 2 onder a en d van de
Statuten;
Statuten;
b. stichtingen, naamloze vennootschappen en
b. stichtingen, naamloze vennootschappen en
besloten vennootschappen, genoemd in artikel 6 besloten vennootschappen, genoemd in artikel 6
lid 2 onder b van de Statuten voor wat betreft
lid 2 onder b van de Statuten voor wat betreft
hun jeugdteams overeenkomstig het bepaalde
hun jeugdteams overeenkomstig het bepaalde
in het Reglement Kwaliteit- en
in het Reglement Kwaliteit- en
Performancemodel Jeugdopleidingen;
Performancemodel Jeugdopleidingen;
c. natuurlijke personen, genoemd in artikel 6 lid
c. natuurlijke personen, genoemd in artikel 6 lid
2 onder e van de Statuten;
2 onder e van de Statuten;
d. verenigingen, stichtingen, naamloze
d. verenigingen, stichtingen, naamloze
vennootschappen en besloten vennootschappen vennootschappen en besloten vennootschappen
genoemd in artikel 6 lid 2 onder a en b van de
genoemd in artikel 6 lid 2 onder a en b van de
Statuten voor wat betreft het elftal uitkomend in
Statuten voor wat betreft het elftal uitkomend in
de eredivisie vrouwen of de beloften vrouwen;
de eredivisie vrouwen of de beloften vrouwen;
e. stichtingen, naamloze vennootschappen en
e. stichtingen, naamloze vennootschappen en
besloten vennootschappen, genoemd in artikel 6 besloten vennootschappen, genoemd in artikel 6
lid 2 onder b van de Statuten voor wat betreft
lid 2 onder b van de Statuten voor wat betreft
hun tweede team.
hun tweede team.
2. t/m 4.
(ongewijzigd)

Reglement Wedstrijden Amateurvoetbal
Artikel 6 – De competitiestructuur
1. De divisies en klassen van de competities
amateurvoetbal kunnen ingedeeld worden in:
a. categorieën A en B;
b. landelijk en regionaal;
c. (gemengd) zaterdag- en zondagvoetbal;
en/of
d. senioren- en jeugdvoetbal.
2. Tot de landelijk ingedeelde competities
behoren:
a. een tweede divisie, daaronder een
zaterdag en een zondag derde divisie en
daaronder twee zaterdag hoofdklassen en
twee zondag hoofdklassen voor het
mannen veldvoetbal;
b. een eredivisie, daaronder een topklasse
en daaronder twee hoofdklassen voor het
vrouwen veldvoetbal;
c. een eredivisie, daaronder twee eerste
divisies en daaronder zes topklassen voor
het mannen zaalvoetbal;
d. een eredivisie voor het vrouwen
zaalvoetbal;

1. (ongewijzigd)

2. Tot de landelijk ingedeelde competities
behoren:
a. een tweede divisie, daaronder een
zaterdag en een zondag derde divisie en
daaronder twee zaterdag hoofdklassen en
twee zondag hoofdklassen voor het
mannen veldvoetbal;
b. een eredivisie, daaronder een topklasse
en daaronder twee hoofdklassen voor het
vrouwen veldvoetbal;
c. een eredivisie, daaronder twee eerste
divisies en daaronder zes topklassen voor
het mannen zaalvoetbal;
d. een eredivisie voor het vrouwen
zaalvoetbal;
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e. de hoogste klasse in de leeftijdsklasse
Onder 17, als bedoeld in artikel 28 van dit
reglement, voor het meisjes zaalvoetbal;
f. een eredivisie, daaronder twee eerste
divisies en daaronder twee tweede
divisies in de leeftijdsklassen Onder 17 en
Onder 19, als bedoeld in artikel 28 van dit
reglement;
g. een eredivisie en daaronder twee eerste
divisies in de leeftijdsklasse Onder 15, als
bedoeld in artikel 28 van dit reglement;
h. twee eerste divisies en daaronder vier
tweede divisies in de leeftijdsklasse
Onder 13, als bedoeld in artikel 28 van dit
reglement;
i. andere door het bestuur amateurvoetbal
aangewezen competities.

3. Jaarlijks vóór aanvang van het seizoen
maakt het bestuur amateurvoetbal via het
door het bestuur amateurvoetbal
aangewezen medium de indeling als bedoeld
in dit artikel bekend.

e. de hoogste klasse in de leeftijdsklasse
Onder 17, als bedoeld in artikel 28 van dit
reglement, voor het meisjes zaalvoetbal;
f. de divisies in de leeftijdsklassen Onder
18, met uitzondering van de divisies 1 t/m
4, t/m Onder 13een eredivisie, daaronder
twee eerste divisies en daaronder twee
tweede divisies in de leeftijdsklassen
Onder 17 en Onder 19, als bedoeld in
artikel 28 van dit reglement;
g. een eredivisie en daaronder twee eerste
divisies in de leeftijdsklasse Onder 15, als
bedoeld in artikel 28 van dit reglement;
h. twee eerste divisies en daaronder vier
tweede divisies in de leeftijdsklasse
Onder 13, als bedoeld in artikel 28 van dit
reglement;
ih. andere door het bestuur amateurvoetbal
aangewezen competities.
3. Jaarlijks vóór aanvang van het seizoen
maakt het bestuur amateurvoetbal via het
door het bestuur amateurvoetbal
aangewezen medium de indeling als bedoeld
in dit artikel bekend.

TOELICHTING
Tijdens de bondsvergadering d.d. 16 december 2019 is het onderwerp optimaliseren voetbalpiramide
en jeugdvoetbal competitiestructuur besproken. De vergadering heeft ingestemd met de voorstellen
zoals vervat in de bij de agenda gevoegde notitie (‘Voor ons voetbal, voor de voetballers’). De
voorgestelde reglementswijzigingen vormen de implementatie hiervan.

85

8.7 BOND – Verplichtingen leden (voetbalverenigingen).
Te nemen besluit
Kennisnemen van de aanpassing in het algemeen reglement betreffende de verplichtingen van de
voetbalverenigingen als lid van de KNVB.
Toelichting
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 onder 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. Dat vinden wij een
onwenselijke repeterende procedure.
Daarenboven moet ook vanuit KNVB-perspectief geconcludeerd worden dat inhoudelijke toegevoegde
waarde van de verplichting zoals die thans 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 het reglementsartikel aan te passen, zoals nu voorgesteld, 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.
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Algemeen Reglement
Artikel 2 – Verplichtingen van de leden

1. sub a. t/m k.
1. sub l.
een regelmatige boekhouding te voeren,
zodanig dat
- de inkomsten en uitgaven regelmatig
worden geadministreerd;
- jaarlijks aan de KNVB een financieel
verslag wordt gepresenteerd,
bestaande uit een exploitatierekening,
een staat van bezittingen en schulden
en een begroting, waar nodig voorzien
van toelichting;
- alle haar toebehorende gelden
verantwoord worden in de
boekhouding en het financieel verslag,
volgens de regels daarvoor
vastgesteld door het bestuur
amateurvoetbal casu quo het bestuur
betaald voetbal;

1. sub m. t/m x.
2. t/m 6.

(ongewijzigd)
1. sub l.
een regelmatige boekhouding te voeren,
zodanig dat
- de inkomsten en uitgaven regelmatig
worden geadministreerd;
- jaarlijks aan de KNVB een financieel
jaarverslag aan de KNVB kan worden
wordt gepresenteerd indien hierom
wordt verzocht, bestaande uit een
exploitatierekening, een staat van
bezittingen en schulden en een
begroting, waar nodig voorzien van
een toelichting;
- alle haar toebehorende gelden
verantwoord worden in de
boekhouding en het financieel
jaarverslag, volgens de regels die
daarvoor vastgesteld zijn door het
bestuur amateurvoetbal casu quo het
bestuur betaald voetbal;
(ongewijzigd)
(ongewijzigd)
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8.8 BOND – Solidariteitsbijdrage
Te nemen besluit
Kennisnemen van de aanpassing met betrekking tot de solidariteitsbijdrage in het Reglement
Overschrijvingsbepalingen Algemeen, Opleidingsvergoeding en Solidariteitsbijdrage.
Toelichting
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. 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 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 FIFAregelgeving 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
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 afdragen. Voorgesteld wordt om de systematiek in de KNVB-regelgeving volledig in
overeenstemming te brengen met de systematiek in de FIFA-regelgeving. Ook deze aanpassing is in
het onderhavige voorstel verwerkt.
Volledigheidshalve, bij een overschrijving van een speler tussen Nederlandse clubs kan in de
toekomst dus sprake zijn van toepassing van zowel de KNVB-regelgeving inzake (nationale)
solidariteitsbijdrage als de FIFA-regelgeving inzake (internationale) solidariteitsbijdrage.
De voorgestelde wijzigingen dienen, gelet op de ingangsdatum van de wijziging van de FIFAregelgeving, vanaf 1 juli 2020 van kracht te zijn.
Voorbeeld (per 1 juli 2020)
Een contractspeler (30 jaar) wordt gedurende de looptijd van zijn spelerscontract met club A
overgeschreven naar een andere club (club B). De speler is tot en met het verenigingsjaar waarin hij
de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt bij de Italiaanse club Y geregistreerd geweest. Vanaf het
verenigingsjaar waarin de speler de leeftijd van 17 jaar heeft bereikt tot en met het verenigingsjaar
waarin de speler de leeftijd van 24 jaar heeft bereikt is de speler als speelgerechtigd lid geregistreerd
geweest bij de Nederlandse club C.
De (nieuwe) Nederlandse club B is op grond van de FIFA-regelgeving verplicht om
solidariteitsbijdrage af te dragen aan de Italiaanse club Y.
Tevens is de (nieuwe) Nederlandse club B op grond van de KNVB-regelgeving verplicht om
solidariteitsbijdrage af te dragen aan de Nederlandse club C.
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Reglement Overschrijvingsbepalingen Algemeen, Opleidingsvergoeding en
Solidariteitsbijdrage
Artikel 4 – Solidariteitsbijdrage
1. Indien een contractspeler gedurende de
looptijd van een spelerscontract wordt
overgeschreven naar een andere club, zal
door laatstgenoemde club als
solidariteitsbijdrage 5% van de vergoeding
die wordt betaald aan de club, waarvan de
speler wordt overgeschreven, worden
verdeeld onder de clubs, waarbij de speler
tussen zijn negende en drieëntwintigste jaar
als speelgerechtigd lid geregistreerd is
geweest, een en ander overeenkomstig de
bepalingen van dit reglement.

2. De vergoeding die de club ontvangt ten
gevolge van de voortijdige beëindiging van
het spelerscontract met de over te schrijven
speler dan wel ten gevolge van het uitlenen
van de speler, is bepalend voor de hoogte
van de in lid 1 van dit artikel bedoelde
solidariteitsbijdrage.

1. Indien een contractspeler gedurende de
looptijd van een spelerscontract wordt
overgeschreven naar een andere club, zal
door laatstgenoemde club als
solidariteitsbijdrage 5% van de vergoeding
die wordt betaald aan de club, waarvan de
speler wordt overgeschrevenwaarmee de
speler een spelerscontract had, worden
verdeeld onder de Nederlandse clubs en/of
buitenlandse clubs, waarbij de speler tussen
zijn negende en drieëntwintigste jaar als
speelgerechtigd lid geregistreerd is geweest
gedurende het verenigingsjaar waarin hij
twaalf jaar is geworden tot en met het
verenigingsjaar waarin hij drieëntwintig jaar is
geworden, een en ander overeenkomstig de
bepalingen van dit reglement.
2. (ongewijzigd)

Artikel 14 – Berekening solidariteitsbijdrage
1. Indien een contractspeler gedurende de
looptijd van zijn spelerscontract wordt
overgeschreven naar een andere club, wordt
de 5% als solidariteitsbijdrage als genoemd
in artikel 4 van dit reglement, conform
onderstaande verdeling verdeeld onder de
clubs waarbij de speler als spelend lid
geregistreerd is geweest:
a. verenigingsjaren waarin de speler 9 tot en
met 11 jaar is geworden: 5%;
b. verenigingsjaar waarin de speler 12 jaar
is geworden: 5%;
c. verenigingsjaar waarin de speler 13 jaar
is geworden: 5%;
d. verenigingsjaar waarin de speler 14 jaar
is geworden: 10%;
e. verenigingsjaar waarin de speler 15 jaar
is geworden: 10%;
f. verenigingsjaar waarin de speler 16 jaar
is geworden: 10%;

1. Indien een contractspeler gedurende de
looptijd van zijn spelerscontract wordt
overgeschreven naar een andere club, wordt
de 5% als solidariteitsbijdrage als genoemd
in artikel 4 lid 1 van dit reglement, conform
onderstaande verdeling verdeeld onder de
clubs waarbij de speler als spelend lid
geregistreerd is geweest:
a. verenigingsjarenjaar waarin de speler 9
tot en met 11 12 jaar is geworden: 5%;
b. verenigingsjaar waarin de speler 1213
jaar is geworden: 5%;
c. verenigingsjaar waarin de speler 1314
jaar is geworden: 5%;
d. verenigingsjaar waarin de speler 1415
jaar is geworden: 105%;
e. verenigingsjaar waarin de speler 1516
jaar is geworden: 10%;
f. verenigingsjaar waarin de speler 16
17jaar is geworden: 10%;
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g. verenigingsjaar waarin de speler 17 jaar
is geworden: 10%;
h. verenigingsjaar waarin de speler 18 jaar
is geworden: 10%;
i. verenigingsjaar waarin de speler 19 jaar
is geworden: 10%;
j. verenigingsjaar waarin de speler 20 jaar
is geworden: 10%;
k. verenigingsjaar waarin de speler 21 jaar
is geworden: 10%;
l. verenigingsjaar waarin de speler 22 jaar
is geworden: 5%.
De verdeling vindt plaats naar rato van het
aantal dagen dat een speler als spelend lid
bij de rechthebbende club geregistreerd is
geweest.
2. a. Indien een contractspeler:
- de leeftijd van 23 jaar nog niet heeft
bereikt en/of
- een gedeelte van zijn opleiding bij een
buitenlandse club en/of een club die
niet langer lid is van de KNVB als
genoemd in artikel 6 lid 1 van de
Statuten heeft genoten,
wordt de solidariteitsbijdrage als genoemd
in artikel 4 van dit reglement, in afwijking
van artikel 14 lid 1 van dit reglement,
verminderd met een half procent per jaar
voor elk jaar dat de speler:
1. jonger is dan 23 jaar en/of
2. een opleiding bij een buitenlandse club
en/of een club die niet langer lid is van
de KNVB heeft genoten.
b. Voor de jaren dat de speler 9 tot en met
11, 12, 13 en 22 jaar is, wordt de
solidariteitsbijdrage verminderd met een
kwart procent.
c. Indien sprake is van de situatie genoemd
in dit lid onder a tweede
gedachtestreepje, vindt, indien van
toepassing, de verdeling per
verenigingsjaar plaats naar rato van het
aantal dagen dat de speler als spelend lid
bij de buitenlandse club en/of de club die
niet langer lid is van de KNVB
geregistreerd is geweest ten opzichte van
het aantal dagen dat hij in Nederland als
spelend lid geregistreerd is geweest.

g. verenigingsjaar waarin de speler 1718
jaar is geworden: 10%;
h. verenigingsjaar waarin de speler 1819
jaar is geworden: 10%;
i. verenigingsjaar waarin de speler 1920
jaar is geworden: 10%;
j. verenigingsjaar waarin de speler 2021
jaar is geworden: 10%;
k. verenigingsjaar waarin de speler 2122
jaar is geworden: 10%;
l. verenigingsjaar waarin de speler 2223
jaar is geworden: 510%.
De verdeling vindt plaats naar rato van het
aantal dagen dat een speler als spelend lid
bij de rechthebbende club geregistreerd is
geweest.
2. a. Indien een contractspeler:
- wordt overgeschreven voor het einde
van het verenigingsjaar waarin de
speler de leeftijd van 23 jaar nog niet
heeft bereikt; en/of
- een gedeelte van zijn opleiding bij een
buitenlandse club en/of een club die
niet langer lid is van de KNVB als
genoemd in artikel 6 lid 1 van de
Statuten heeft genoten,
wordt de solidariteitsbijdrage als genoemd
in artikel 4 lid 1 van dit reglement, in
afwijking van artikel 14 lid 1 van dit
reglement, verminderd met een half
procent per jaar voor elk jaar dat de
speler:
1. is overgeschreven voor het einde van
het verenigingsjaar waarin de speler
de leeftijd vanjonger is dan 23 jaar
heeft bereikt; en/of
2. een opleiding bij een buitenlandse club
en/of een club die niet langer lid is van
de KNVB heeft genoten.
b. Voor de jaren dat de speler 9 tot en met
1112, 1213, 1314 en 2215 jaar is, wordt
de solidariteitsbijdrage verminderd met
een kwart procent.
c. Indien sprake is van de situatie genoemd
in dit lid onder a tweede
gedachtestreepje, vindt, indien van
toepassing, de verdeling per
verenigingsjaar plaats naar rato van het
aantal dagen dat de speler als spelend lid
bij de buitenlandse club en/of de club die
niet langer lid is van de KNVB
geregistreerd is geweest ten opzichte van
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3. De club waarvan de speler wordt
overgeschreven, is verplicht binnen veertien
dagen na overschrijving van de speler
schriftelijk aan de KNVB te melden tot welke
vergoeding zij gerechtigd is ten gevolge van
de voortijdige beëindiging van het
spelerscontract met de over te schrijven
speler dan wel ten gevolge van het uitlenen
van de speler.

het aantal dagen dat hij in Nederland als
spelend lid geregistreerd is geweest.
3. (ongewijzigd)
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8.9 BOND – Overschrijvingsprocedure
Te nemen besluit
Kennisnemen van de voorgestelde aanpassing in artikel 3 lid 5 van het Reglement
Overschrijvingsbepalingen inzake de overschrijvingsprocedure voor spelers in de leeftijdscategorie
O13.
Toelichting
Artikel 3 lid 5 regelt voor welke spelers die (gaan) uitkomen in de A-categorie geen formele
overschrijving nodig is. Dat bij jonge kinderen geen formele overschrijving nodig is past bij de visie
jonge kinderen zo min mogelijk in de weg te leggen om met plezier te voetballen en zich te
ontwikkelen.
De grens voor overschrijvingen die we willen aanhouden is gekoppeld aan de overgang van spelvorm
naar 11 tegen 11.
Gelet op het bovenstaande moet een correctie worden doorgevoerd in artikel 3 lid 5. Daarin is
abusievelijk nu nog O13 vermeld als categorie waarvoor geen overschrijving nodig is. Gegeven het
feit dat bij O13 11 tegen 11 wordt gespeeld, geldt dat voor deze leeftijd wel sprake is van formele
overschrijving.
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Artikel 3 – Wanneer overschrijving nodig/bevoegde instanties
1. t/m 4.
(ongewijzigd)
5. Geen overschrijving is nodig:
5. Geen overschrijving is nodig:
a. indien een speler gedurende de laatste
a. indien een speler gedurende de laatste
drie jaren niet heeft deelgenomen aan
drie jaren niet heeft deelgenomen aan
wedstrijden als genoemd in artikel 14 lid 1
wedstrijden als genoemd in artikel 14 lid 1
van het Reglement Wedstrijden
van het Reglement Wedstrijden
Amateurvoetbal;
Amateurvoetbal;
b. voor spelers die naar leeftijd kunnen
b. voor spelers die naar leeftijd kunnen
worden ingedeeld in de leeftijdsklasse
worden ingedeeld in de leeftijdsklasse
Onder 13, Onder 12, Onder 11, Onder 10,
Onder 13, Onder 12, Onder 11, Onder 10,
Onder 9, Onder 8, Onder 7 en Onder 6
Onder 9, Onder 8, Onder 7 en Onder 6
overeenkomstig het bepaalde in artikel 28
overeenkomstig het bepaalde in artikel 28
van het Reglement Wedstrijden
van het Reglement Wedstrijden
Amateurvoetbal, tenzij de speler bij zijn
Amateurvoetbal, tenzij de speler bij zijn
nieuwe club zal gaan deelnemen aan
nieuwe club zal gaan deelnemen aan
competitiewedstrijden in categorie A.
competitiewedstrijden in categorie A.

TOELICHTING
De ratio achter artikel 3 lid 5 onder b. van het Reglement Overschrijvingsbepalingen Amateurvoetbal
is dat het gaat om jonge spelers en speelsters die nog geen 11 tegen 11 spelen. Dit gaat echter niet
op voor O13. Om die reden wordt de onderhavige reglementswijziging voorgesteld.

93

8.10 AV – Uitsluiting
Te nemen besluit
Instemmen met de wijziging van artikel 32 – uitsluiting in het reglement tuchtrechtspraak
amateurvoetbal.
Toelichting
De tuchtorganen zien in het kader van het lik-op-stukbeleid graag dat een uitsluiting n.a.v. een directe
rode kaart voor alle bindende wedstrijden kan gelden (competitie en beker). Met het oog daarop wordt
de reglementswijziging voorgesteld die de mogelijkheid biedt aan de tuchtrechtelijke organen de
reikwijdte van uitsluitingen te verbreden. Het bestuur kan zich vinden in de aanpassing en de
achterliggende gedachte.
Het onderwerp van uitsluiting is in de najaarsvergadering van 2016 van de ledenraad uitgebreid aan
de orde geweest. Toen was dat in het bredere verband van de aanpassingen van het tuchtreglement.
Op het punt van uitsluitingen zijn toentertijd in de voorstellen op initiatief vanuit de ledenraad
veranderingen aangebracht. De wijziging zoals nu wordt voorgesteld wijzigt een deel van de toen
aangenomen verandering. Met het oog daarop heeft in het voortraject afstemming plaatsgevonden
met Henk Hoiting (initiatiefnemer vanuit de ledenraad destijds).
Zie voor verdere inhoudelijke toelichting de tekst onder de voorgestelde reglementstekst hierna.
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Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal
Artikel 32 – Uitsluiting
1. t/m 3.
4. Uitsluitingen die worden opgelegd naar
aanleiding van overtredingen begaan in
competitiewedstrijden en/of daarmee
samenhangende wedstrijden zijn niet van
toepassing op bekerwedstrijden en
omgekeerd, tenzij het tuchtrechtelijk orgaan
gelet op de ernst van de overtreding anders
beslist.

5.

6.

(ongewijzigd)
4. Uitsluitingen die worden opgelegd naar
aanleiding van overtredingen begaan in
competitiewedstrijden en/of daarmee
samenhangende wedstrijden zijn niet van
toepassing op bekerwedstrijden en
omgekeerd, tenzij het tuchtrechtelijk orgaan
gelet op de ernst van de overtreding anders
beslist gelden voor de in het
schikkingsvoorstel of in de uitspraak
genoemde categorie wedstrijden.
5. Uitsluitingen die worden opgelegd naar
aanleiding van overtredingen begaan in
vriendschappelijke wedstrijden of
recreatievoetbal zijn alleen van toepassing
op competitiewedstrijden en/of daarmee
samenhangende wedstrijden, tenzij het
tuchtrechtelijk orgaan gelet op de ernst van
de overtreding anders beslist.
(hernummeren)

Toelichting
De tuchtorganen en arbeidsorganisatie zien in het kader van het lik-op-stukbeleid graag dat een
uitsluiting n.a.v. een directe rode kaart standaard voor alle bindende wedstrijden geldt. Nu worden
spelers voor ernstig gemeen spel bestraft en toch kunnen ze enkele dagen later in de andere
competitie deelnemen. Op basis van de ‘tenzij-regel’ kunnen de tuchtorganen de reikwijdte nu wel zelf
verbreden, maar die toevoeging is niet als standaard bedoeld. Voor een uitsluiting n.a.v. gele kaarten
blijft op basis van de registratieregeling (artikel 88 RTAV) wel een onderscheid tussen uitsluiting voor
competitiewedstrijden en uitsluiting voor bekerwedstrijden bestaan. Wanneer dit onderscheid in de
reikwijdte van uitsluitingen wordt doorgevoerd vindt ook uniformering met betaald voetbal plaats. Voor
de tekst in het voorstel is aansluiting met dezelfde bepaling in het Reglement Tuchtrechtspraak
Betaald Voetbal gezocht.

Reglement Wedstrijden Amateurvoetbal
Artikel 26 – Voorwaarden voor het deelnemen aan wedstrijden
1. t/m 2.
1. t/m 2. (ongewijzigd)
3. a. Een speler of wisselspeler die voor, tijdens
3. a. Een speler of wisselspeler die voor, tijdens
of na:
of na:
1. een competitiewedstrijd of daarmee
1. een competitiewedstrijd of daarmee
samenhangende wedstrijd door de
samenhangende bindende wedstrijd door de
scheidsrechter disciplinair is bestraft met directe scheidsrechter disciplinair is bestraft met een
veldverwijdering, is voor geen enkel team
directe veldverwijdering, is voor geen enkel
speelgerechtigd om deel te nemen aan
team speelgerechtigd om deel te nemen aan
competitiewedstrijden en/of daarmee
competitiewedstrijden en/of daarmee
samenhangende wedstrijden tot en met de dag
samenhangende bindende wedstrijden tot en
waarop zijn team de eerstvolgende
met de dag waarop zijn team de eerstvolgende
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competitiewedstrijd of daarmee samenhangende
wedstrijd heeft gespeeld, tenzij de aanklager
amateurvoetbal de tuchtzaak tegen hem
seponeert of de tuchtcommissie of commissie
van beroep hem vrijspreekt;
2. een bekerwedstrijd door de scheidsrechter
disciplinair is bestraft met directe
veldverwijdering, is voor geen enkel team
speelgerechtigd om deel te nemen aan
bekerwedstrijden tot en met de dag waarop zijn
team de eerstvolgende bekerwedstrijd heeft
gespeeld, tenzij de aanklager amateurvoetbal
de tuchtzaak tegen hem seponeert of de
tuchtcommissie of commissie van beroep hem
vrijspreekt.
b. Van het niet-speelgerechtigd zijn als gevolg
van de directe veldverwijdering als bedoeld in lid
3, sub a van dit artikel krijgen de speler en zijn
vereniging geen nadere mededeling.
c. Van de schikking door de aanklager
amateurvoetbal of van de door de
tuchtcommissie opgelegde uitsluiting ter zake
van de overtreding die heeft geleid tot de directe
veldverwijdering wordt overeenkomstig artikel
100, lid 2 van het Reglement Tuchtrechtspraak
Amateurvoetbal één wedstrijd, dan wel één
week niet tenuitvoergelegd als het bepaalde in
lid 3, sub a van dit artikel is toegepast.

competitiewedstrijd of daarmee samenhangende
bindende wedstrijd heeft gespeeld, tenzij de
aanklager amateurvoetbal de tuchtzaak tegen
hem seponeert of de tuchtcommissie of
commissie van beroep hem vrijspreekt;
2. een bekerwedstrijd door de scheidsrechter
disciplinair is bestraft met directe
veldverwijdering, is voor geen enkel team
speelgerechtigd om deel te nemen aan
bekerwedstrijden tot en met de dag waarop zijn
team de eerstvolgende bekerwedstrijd heeft
gespeeld, tenzij de aanklager amateurvoetbal
de tuchtzaak tegen hem seponeert of de
tuchtcommissie of commissie van beroep hem
vrijspreekt.
b. Van het niet-speelgerechtigd zijn als gevolg
van de directe veldverwijdering als bedoeld in lid
3, sub a van dit artikel krijgen de speler en zijn
vereniging geen nadere mededeling.
c. Van de schikking door de aanklager
amateurvoetbal of van de door de
tuchtcommissie opgelegde uitsluiting ter zake
van de overtreding die heeft geleid tot de directe
veldverwijdering wordt overeenkomstig artikel
100, lid 2 van het Reglement Tuchtrechtspraak
Amateurvoetbal één wedstrijd, dan wel één
week niet tenuitvoergelegd als het bepaalde in
lid 3, sub a van dit artikel is toegepast.

TOELICHTING
Voorstel voor aanpassing van bovengenoemd artikel, als gevolg van het voorstel om artikel 32
Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal te wijzigen.

96

8.11 AV – Opleidingsvergoeding vrouwenvoetbal
Te nemen besluit
1. Het bekrachtigen van het uitvoeringsbesluit betreft de opleidingsvergoeding vrouwenvoetbal.
2. Instemmen met de implementatie van het uitvoeringsbesluit in het Reglement Wedstrijden
Vrouwen.
Toelichting
Op 6 maart 2020 heeft het bestuur amateurvoetbal een uitvoeringsbesluit genomen inzake de
opleidingsvergoeding in het vrouwenvoetbal. Daarbij stelt het bestuur vast dat er binnen het
vrouwenvoetbal geen opleidingsvergoedingen verschuldigd zijn. Voor zover er sprake is van voor de
datum van onderhavig besluit reeds gesloten (maar nog niet geregistreerde) spelerscontracten, geldt
dat ten aan zien van die contracten er ook geen recht op een opleidingsvergoeding bestaat/ontstaat.
Het uitvoeringsbesluit is gedeeld via SharePoint met de ledenraad amateurvoetbal en is gepubliceerd
op KNVB.NL. Voor het uitvoeringsbesluit zie:
https://www.knvb.nl/downloads/bestand/21881/2019---2020-bestuursbesluit---uitvoeringsbesluitinzake-opleidingsvergoeding-vrouwenvoetbal
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9. (HER)BENOEMINGEN
9.1 (Her)benoemingen Tuchtorganen KNVB
Te nemen besluit
(Her)benoemen van onderstaande personen conform gestelde rooster.
Toelichting
In onderstaande tabel staan alle (her)benoemingen van de tuchtorganen amateurvoetbal.
Er is sprake van vijf eerste benoemingen:
• B.P.L. de Vries en C. Pol als aanklagers in West
• B. Peters, E.W. Jeurning en A.H.T. de Haas als leden van de tuchtcommissie Noord/Oost.
De overige personen worden voorgedragen voor herbenoeming.
Steunpunt
West

Naam
Beek, J. van
Luijt, L.
Groen, M.
Kuil, T.C.
Haneveld, B.
Vries B.P.L. de
Nij Bijvank, C.
Woei-A-Tsoi, D. (hoofdaanklager)

Tuchtorgaan
Aanklagers
Aanklagers
Aanklagers
Aanklagers
Aanklagers
Aanklagers
Aanklagers
Aanklagers
Aanklagers

Tot en met
30-6-2021
30-6-2021
30-6-2023
30-6-2023
30-6-2023
30-6-2023
30-6-2023
30-6-2022
30-6-2023

Wevers, L.

Tuchtcommissie

30-6-2023

Ridderbeks, M.L.P.
Oversier, K.T.M.

Aanklagers
Aanklagers

30-6-2023
30-6-2023

Dijsseldonk, S.M.E. van
Klösters, M.M.A.

Tuchtcommissie
Tuchtcommissie

30-6-2021
30-6-2021

Hendriks, A.J.T.M.

Commissie van beroep

30-6-2023

Jacobs, R.

Aanklagers

30-6-2023

Peters, B.
Haas, A.H.T.
Jeurning, E.W.

Tuchtcommissie
Tuchtcommissie
Tuchtcommissie

30-6-2023
30-6-2023
30-6-2023

Pol, C.

Zuid

Noord/Oost
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Besluitenlijst
VOORJAARSVERGADERING LEDENRAAD AMATEURVOETBAL dd. 20 juni 2020

3.
3A.

AGENDAPUNT
VERSLAG LEDENRAAD

4.

UPDATE
CORONAMAATREGELEN VOOR
HET VOETBAL
SEIZOEN 2020/’21

5.

GOVERNANCE

6.

7.

ONTWIKKELINGEN
COMPETITIE
AMATEURVOETBAL
AGENDABONDSVERGADERING

8.

REGLEMENTSWIJZIGINGEN

BESLUIT
De vergadering heeft het verslag van de vergadering van 30 november 2019 vastgesteld
inclusief actielijst.
De vergadering heeft kennisgenomen van de actuele stand van zaken met betrekking tot
de aanpak van de coronapandemie in het voetbal.
4.1 – Seizoensplan 2020/’21
De vergadering heeft het seizoensplan voor seizoen 2020/’21 vastgesteld.
4.2 – Begroting amateurvoetbal 2020/’21
De vergadering heeft de begroting amateurvoetbal seizoen 2020/’21 vastgesteld.
5.1 – Zittingstermijn ledenraad
De vergadering heeft ingestemd met een amendement inhoudende het vaststellen van de
wijzigingen van artt 17lid2 en 19lid6 Reglement Amateurvoetbal als opgenomen in de
agenda, waardoor de huidige zittingstermijn van de ledenraad van 3 naar 4 jaar wordt
verlengd. Hierdoor verschuiven de verkiezingen voor de ledenraad van december 2021
naar december 2022.
5.2 Update commissie functioneren ledenraad
De vergadering heeft kennisgenomen van de voortgang van de commissie en de
toezegging dat vanuit de commissie buiten de orde van de vergadering nadere
mededelingen omtrent zullen worden gedaan.
De vergadering heeft kennisgenomen van de presentatie ter vergadering omtrent
ontwikkelingen competitie amateurvoetbal.
De vergadering heeft kennisgenomen van de onderstaande agendapunten:
7.1 – Voetbal is voor iedereen
Bij dit agendapunt is ingestemd door de vergadering met een motie over diversiteit.
Specifiek gericht op het diversiteitsbeleid binnen de KNVB en de ledenraad
amateurvoetbal. Daarnaast roept de motie de bondsvoorzitter op publiekelijk een krachtig
signaal af te geven over het bestrijden van discriminatie.
7.2 – KNVB Strategisch Plan 2018 – 2022: Seizoensplan 2020/’21
7.3 – Financiën
7.4 – Reglementaire aangelegenheden
De vergadering heeft ingestemd met de geagendeerde reglementswijzingen. Dit betreft:
8.1 – Gele en rode kaarten team-officials
8.2 – Screening Reglement Tuchtrechtspraak- en Reglement Wedstrijden Amateurvoetbal
8.3 – Uitbreiding speelgerechtigdheid
8.4 – Jaarlijkse screening Licentiereglement Amateurvoetbal
8.10 – Uitsluiting
8.11 – Opleidingsvergoeding vrouwenvoetbal
Voor daar waar het de reglementen amateurvoetbal betreft heeft de vergadering
ingestemd met:
8.5 – Definitie contractspeler
8.6 – Optimaliseren voetbalpiramide en herstructurering (jeugd)voetbalcompetities
Bij 8.6 is ingestemd met inbegrip van de ter vergadering geplaatste opmerking dat de
begripsbepaling van ‘amateurvoetbal’ in overeenstemming zal worden gebracht met de
reglementswijzigingen.

9.

(HER)BENOEMINGEN

De vergadering heeft kennisgenomen van de reglementswijzigingen die geagendeerd zijn
voor de bondsvergadering.
9.1 (Her)benoemingen Tuchtorganen KNVB
De vergadering heeft ingestemd met de geagendeerde herbenoemingen.
9.2 Benoemingen lid licentiecommissie amateurvoetbal
De vergadering heeft ingestemd met de benoeming van een lid van de licentiecommissie
amateurvoetbal.
11.3 Herbenoeming leden beroepscommissie licentiezaken
De vergadering heeft ingestemd met de herbenoeming van de leden van de
beroepscommissie licentiezaken.

ACTIELIJST
Ledenraad amateurvoetbal
Laatste update
Status

Actie

17-jul-20
Afkomstig uit

Betreft

Deadline

Bijeenkomst organiseren met
belangenorganisaties cf voorstel Bolhaar.

voorjaarsvergadering 2019

AgPt 9 Initiatief voorstel Henk
Bolhaar inzake reglement
Najaar 2019
wedstrijden AV

Onderzoeksvragen inventariseren bij LR

voorjaarsvergadering 2019

AgPt 2.6 Ontwikkelingen
communicatie

aug-19

voorjaarsvergadering 2019

AgPt 4 KNVB Strategisch
plan; seizoensplan 2019/20

mrt-20

Notitie Schreuder, Hendrickx,
Goudkuil (mei 2018)

Externe scouting

jan-20

Terugkoppeling eventueel voorgenomen
evaluatie/aanpassing overschrijvingsbeleid
Op basis van ervaringen na aanscherping
werkproces en inrichten meldpunt bepalen
evt vervolgstappen
Visie op differentiatie contributie voor
verenigingsvrijwilligers en hoe om te gaan
met het bondslidmaatschap
Met LR delen van uitkomsten discussie
Strategische agenda AV/BV inzake
kostenverdeling vertegenwoordigende
teams

In seizoen 2018/'19 werkproces aangescherpt, meldpunt
ingericht, communicatie plaatsgevonden. E.e.a. met het oog op
overschrijving voor seizoen 2019/'20. Ervaring opdoen.

nov-19

Voorjaarsvergaderin 2018

najaarsvergadering 2018

Opmerkingen
Landelijk worden in het najaar 2019 bijeenkomsten uitgerold
m.b.t. voorstel. Update verstrekt op mail op 28 augustus en 5
november 2019, zie ook mededelingen najaarsvergadering 30
november 2019. Bijeenkomst georganiseerd op 11 maart 2020.
Wegens coronapandemie verplaatst. Nieuwe datum oktober
2020.
Mail verstuurd, deadline 20 augustus 2019. Overzicht van
ingediende vragen inclusief toelichting zal 19 november 2019 op
SharePoint staan.
Inten uitgezocht. Proces evaluatie overschrijvingen wordt
februari 2020 uitgerold. Voorstel deadline aanpassen naar maart
2020. Deadline aangepast naar maart 2020.

AgPt 5.1 Jaarrekening
2017/'18

jan-20

Onderwerp van de strategische agenda AV/BV; na afronding
van bestuurlijke discussie uitkomsten delen met LR.

Agenderen voorstel vanuit werkgroep
"Betalen in het amateurvoetbal"

themasessie financiën mei'19

Spelerscontracten

jun-20

Agendapunt besproken op bondsvergadering 16 december
2019. Agendapunt wordt ter stemming gebracht op de
bondsvergadering op 2 juni 2020. Proces aangepast mede als
gevolg van corona. Daardoor besluitvorming verplaatst naar het
najaar 2020.

Speelgerechtigdheid: onderzoek naar
mogelijkheden en wenselijkheid uitbreiden
speelgerechtigheid voor meerdere
verenigingen.

Najaarsvergadering 2019

vraag en antwoord

dec-20

Deze actie loopt al enkele jaren en heeft betrekking op spelen in
reguliere competitie op zaterdag/voetbal voor club A en spelen
in 35+ op vrijdag voor club B. Toezegging is gedaan in de V&A
van de voorjaarsvergadering 2020.

Inzicht bieden in ontwikkelingen rondom
Sport Professional Netwerk
BeNeLeauge: bijpraten over wat de
betekenis gaat zijn voor het amateurvoetbal.
V&A: terugkomen op schriftelijke
beantwoording vraag Jan Bosch over
bedrijfslasten
De activaties delen die ten tijde van de
coronapandemie op socialmedia geplaatst
zijn: links, kijkcijfers en resultaten.
Schriftelijk communiceren wat in de
coronawet is vastgelegd m.b.t.
ongeorganiseerd voetballen op de velden
van gesloten verenigingen
Inzichtelijk maken wanneer de protocollen
betreffende de horeca en kleedkamers
verstuurd zijn naar de clubs

Werkconferentie de
Strategie 8/9 feb

mei-20

Werkconferentie de
Strategie 8/9 feb

n.t.b.

Voorjaarsvergadering 2020

sep-20

Voorjaarsvergadering 2020

aug-20

voorjaarsvergadering 2020

sep-20

voorjaarsvergadering 2020

jul-20

Op dit moment nog te premateur om te bepalen wat dit betekent
voor het amateurvoetbal.

In nieuwsupdate 8 verstuurd op 25 juni 2020 zijn de
verenigingen op de hoogte gebracht van de protocollen
betreffende de horeca en kleedkamers.

Informeren over wanneer de nieuwsbrief
mede namens de ledenraadsleden
verstuurd gaat worden naar de
verenigingen.
Het handboek competitie delen met de
ledenraad waarin de strategie m.b.t.
promotie- en degradatie bij een nieuwe
coronagolf wordt vastgelegd
In gezamelijkheid verkennen van de
mogelijkheden om een financiele commissie
in te stellen namens de ledenraad.
Ledenraad op frequente basis meenemen in
de financiele ontwikkelingen en het effect
daarvan op de begroting.
Het aangepaste plan arbitrage delen.
Het agendapunt begroting agenderen voor
de najaarsvergadering om de
ontwikkelingen te bespreken.
Een lijst delen waarop alle verenigingen
staan waar Voetlab actief is.
Ontwikkelingen competitie amateurvoetbal
gericht op de Zaterdag-/Zondagvoetbal
problematiek agenderen in de
najaarsvergadering

voorjaarsvergadering 2020

jul-20

Voorjaarsvergadering 2020

sep-20

Voorjaarsvergadering 2020

okt-20

Voorjaarsvergadering 2020
Voorjaarsvergadering 2020

sep-20

Voorjaarsvergadering 2020

dec-20

Voorjaarsvergadering 2020

aug-20

Voorjaarsvergadering 2020

dec-20

3A. UPDATE
CORONAMAATREGELEN
VOOR HET VOETBAL

3A. CORONAMAATREGELEN VOOR HET VOETBAL
LOBBY
Resultaten:
28 maart: Aanspraak maken op landelijke financiële steunmaatregelen voor sportverenigingen
28 april: Openstellen van verenigingen voor jeugd bij opstart Nederland tot 12 jaar en 13-18 met 1,5 meter
1 mei: Testen van jeugdtrainers bij klachten
1 mei: 110 miljoen euro steunpakket voor sportverenigingen
11 mei: Verdere openstelling van verenigingen voor 18+ leden.
23 mei: Oproep vanuit de sportwereld “Bewegen is het nieuwe normaal”
27 mei: Kantines eerder open per 1 juli 2020 ipv 1 september

1 juni: geen beperkingen meer 1,5 meter 13 t/m 18 jaar
4 juni: Binnensporten (zaalvoetbal) mogen per 1 juli 2020 weer aan de slag ipv 1 september
15 juni: sanitaire voorzieningen open bij sportverenigingen

7/17/2020

7

3A. CORONAMAATREGELEN VOOR HET VOETBAL
COMPETITIE
Terug- en vooruitblik
Terugblik
Stopzetten van de competitie
Besluit definitief beëindigen competitie
Geen promotie / degradatie
Clubs mogelijkheid geboden wens in te dienen hoger/lager ingedeeld te worden
Aantal ingediende wensen → 804
Uitgangspunten vastgesteld

Clubs geïnformeerd
Vooruitblik
Welke lessen kunnen we hieruit trekken?

Interne terugblik op proces / communicatie
We pakken de draad weer op!
7/17/2020

8

9

10

11

Activaties gericht op voetballers en ondersteuningsprogramma voor clubs
periode maart t/m juli 2020
#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 training door Sarina i.s.m. onze partners in
Voetbal
#Samenvooruit
Het platform voor verenigingen met extra inspiratie en
ondersteuning (webinars)

12

Activaties gericht op voetballers en ondersteuningsprogramma voor clubs
periode maart t/m juli 2020

#Wordgeendaan
Behoudcampagne jong volwassenen en senioren

#Zomervoetbal
Inspiratie en aanbod voor verenigingen
#KNVB Voetballes
Les op scholen door KNVB coaches
#Voetbaldroom
Wervingscampagne pupillen

13

3A. CORONAMAATREGELEN VOOR HET VOETBAL
COMPETITIE
Start competities / Speeldagenkalenders 2020/’21
Met de kennis van nu : officiële wedstrijden toegestaan per 1 september 2020
Dat betekent:
•

Latere start Landelijke Competities

•

Conform eerder vastgestelde speeldagenkalender kunnen overige categorieën
starten per 19/20 september

•

Vanwege ‘optrainen’ wordt bekervoetbal in september uitgesteld behalve;

•

als in augustus spelen van (lokale) oefenwedstrijden wordt toegestaan.

Noodscenario’s (Start na Herfstvakantie):

7/17/2020

•

Verkorten/vervallen van na-competities

•

Overgaan naar kleine poules (B-cat.)

•

Schrappen bekercompetitie

•

Verkorten competitie (B-cat.)

•

Maximaal benutten resterende speelmomenten tot 30 juni

•

Financiële consequenties van interventies zijn direct meetbaar
14

6. ONTWIKKELINGEN
COMPETITIE
AMATEURVOETBAL

Uiteindelijk willen we een omgeving creëren waar we
flexibeler zijn en maatwerk kunnen leveren.
We delen het landschap in op basis van de
kenmerken van de individuele speler…

…bepalen per segment wat de
voor de betreffende doelgroep de
optimale kenmerken zijn…

…om voetballers bij de vereniging in
een veilige omgeving met plezier te
ontwikkelen.

Ontwikkeling

Plezier

Veiligheid

Vereniging
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6. ONTWIKKELINGEN COMPETITIE AMATEURVOETBAL
Senioren zaterdag/zondag
Onderzoek standaardvoetbal m.b.t. de voorkeur verenigingen en voetballers t.a.v.
zaterdag -/zondagvoetbal en competitiestructuur.

7/17/2020

•

Juni/juli 2020 een enquête onder alle verenigingen en een representatieve groep
voetballers.

•

September 2020 bijeenkomsten met verenigingen en voetballers.

•

Oktober 2020 bijeenkomst ledenraad en belangenverenigingen

•

November 2020 voorstel aan de ledenraad.

•

Projectleider Gerrit Rietveld
21

6. ONTWIKKELINGEN COMPETITIE AMATEURVOETBAL
Senioren (1)
Volledig nieuwe topstructuur gecreëerd voor o21 / o23 competitie
- onder 23 start met 104 teams:
Divisies 1 t/m 4
13 poules van 8
- onder 21 start met 38 teams
Divisie 1 t/m 4

3 poules van 8 en 1 poule van 14
14 AV teams

7/17/2020
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6. ONTWIKKELINGEN COMPETITIE AMATEURVOETBAL
Senioren (2)
7 tegen 7 en 35/45+ voetbal wordt komend seizoen aangepast ten aanzien van de volgende elementen:
•

5 in plaats van 4 speelmomenten per half jaar.

•

Indribbelen in plaats van ingooien.

•

Komend seizoen focus om dit aanbod nog beter onder de aandacht te brengen
van clubs

Verdiepend onderzoek naar de doelgroep 18 tot en met 23 jaar (B-categorie):

7/17/2020

•

Onderzoek naar verbetering van het aanbod voor deze leeftijdscategorie.

•

Vervolg op inventarisatie najaar 2019 (20 sessies door heel Nederland)

•

Dit kan leiden tot aanpassing van ons huidige aanbod maar ook tot nieuw
aanbod.

•

Implementatie kan per seizoen 2021/’22.
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6. ONTWIKKELINGEN COMPETITIE AMATEURVOETBAL
Vrouwen / meiden
Eredivisie vrouwen
•

Doorontwikkelen competitie format / (inter)nationaal benchmark /
voetbaltechnische impact voor speelsters

•

Commerciële overeenkomst getekend nu stap naar sponsor(s)

Beloften competitie (onder de eredivisie) van 8 naar 10 deelnemers
Het aparte aanbod voor meiden onder 9 is dit seizoen volledig uit gefaseerd. Dit betekent dat er geen apart meiden
o9 aanbod meer is, maar dat ze meedoen is ons reguliere aanbod onder 9.
Onderzoek naar de scheiding categorie A/B in het vrouwenvoetbal.
Focus op de doelgroep 13 tot en met 19 jaar.

7/17/2020

•

Monitoren van het aanbod voor deze leeftijdscategorie

•

Implementatie in het seizoen 2021/’22

24

6. ONTWIKKELINGEN COMPETITIE AMATEURVOETBAL
Junioren
Verdere implementatie van de ‘teamindex’ in alle districten.
Verdiepend onderzoek naar de doelgroep 12 tot en met 15 jaar (B-categorie)

7/17/2020

•

Verdere analyse van het aanbod voor deze leeftijdscategorie

•

Mogelijke aanpassing van ons aanbod

•

Implementatie in het seizoen 2021/’22
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6. ONTWIKKELINGEN COMPETITIE AMATEURVOETBAL
Pupillen
Komend seizoen wordt het 4-fasen voetbal in heel Nederland geïmplementeerd.
Om te komen tot goede herindelingen per fase zal voor het eerst gebruik worden gemaakt van de teamindex.
De komende periode staat in het teken van het verder onderzoek doen naar de rol van de standen en uitslagen in
de leeftijdscategorie onder 11 en onder 12.
Het voetbalaanbod voor de onder 7 wordt onderzoek gedaan om te komen tot eenduidig aanbod voor deze
doelgroep per seizoen 2021/’22.

7/17/2020
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6. ONTWIKKELINGEN COMPETITIE AMATEURVOETBAL
Zaalvoetbal
Eredivisie start met nieuwe competitie opzet zogenaamd ‘split 16 - model’
•

Innovatief competitiemodel

•

Uitgebreid onderzoek bureau Hypercube

•

Resultaat meer spanning minder ‘dode’ wedstrijden

Seizoen 2020/’21 overgangsjaar naar drie 1e divisies
Focus in de steunpunten naast kwaliteit van competities op jeugdzaalvoetbal, vrouwen en meiden
FEURO 2022

7/17/2020

•

Grootste Europese zaalvoetbaltoernooi ooit!

•

Presteren van ons nationaal team

•

Uitwerking van doelstellingen van de KNVB in concrete plannen

•

Deze sluiten aan bij de strategische doelstellingen van de KMVB
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Amendement
De ledenraad amateurvoetbal van de KNVB, in vergadering bijeen op 20 juni 2020.

In aanmerking nemend:
-

-

dat de nadelige gevolgen van de Coronapandemie thans nog onvoldoende duidelijk
zijn en niet vaststaan zowel in omvang als in duur;
dat de financiële weerslag daarvan op de jaarrekening van het lopende seizoen en de
begroting voor het komende jaar en mogelijk op volgende jaren thans niet of
onvoldoende duidelijk en voorzienbaar is;
dat de verenigingen, leden van de KNVB, reeds forse (financiële) tegenvallers
moeten incasseren ten gevolge van de Coronapandemie;
dat voor het in stand houden van de werkgelegenheid bij de KNVB reeds een beroep
gedaan wordt op overheidssteun.

Is van mening:
-

-

dat het tot de taken van de ledenraad amateurvoetbal KNVB hoort om de gezonde
financiële continuïteit te bewaken;
dat de lastendruk voor de verenigingen niet verzwaard mag worden;
dat het in dat kader niet passend is voorzienbare financiële risico’s te lopen; dat het
niet gewenst is thans een beroep te doen op de reserves om de voorziene uitgaven
te dekken;
dat het uitgangspunt van een sluitende begroting zoveel mogelijk dient te worden
nagestreefd zonder afname van het weerstandsvermogen;
dat thans ook een beroep op de medewerkers mag worden gedaan om een financiële
bijdrage te leveren aan het overwinnen van thans voorliggende problemen.

Besluit:
-

-

de begroting voor het seizoen 2020-2021 vast te stellen onder voorbehoud dat het
resultaat voor aanwending van de reserves niet negatief mag zijn;
om in elk geval de uitgaven welke gefinancierd zouden worden middels een beroep
op de bestemmingsreserves niet te doen en de daarmee samenhangende plannen
uit te stellen zolang een positief resultaat voor aanwending van de reserves niet
mogelijk is;
de voorziene jaarlijkse CAO verhoging en de voorziene beoordelingstoeslagen
gedurende het begrotingsjaar niet door te voeren en voor zover de ledenraad daartoe
niet bevoegd zou zijn een dringend beroep te doen op het bestuur dit met de
(vertegenwoordiging van de) medewerkers overeen te komen en op de
(vertegenwoordiging van de) medewerkers hiermee in te stemmen.

Theo Aaldering, Ingrid Kloosterman, Jos Bartels, Sander van Beuzekom, Frans Cornelisz,
Evert Woltjes, Joep Timmermans, Wim v Hoogstraten, Jos Bartels, Jan Bosch.

Amendement inzake ingang van wijziging zittingstermijn ledenraad van drie naar vier jaar
De ledenraad amateurvoetbal van de KNVB, in vergadering bijeen op 20 juni 2020, behandelend
agendapunt 5.1, zittingstermijn ledenraad;
besluit:
vast te stellen wijziging van de artikelen 17, lid 2, en 19, lid 6, van het Reglement Amateurvoetbal
inzake verlenging van de zittingstermijn van de ledenraad amateurvoetbal van 36 naar 48 maanden.
Toelichting
Het bestuur amateurvoetbal stelt voor om de zittingstermijn van de ledenraad amateurvoetbal te
verlengen van drie naar vier jaar en om die zittingstermijn van vier jaar in te laten gaan na afloop van
de huidige zittingstermijn. Besluitvorming over de betreffende reglementswijziging zal dan volgen in
de najaarsvergadering van 2021.
Een voorstel om de zittingstermijn te verlengen van drie naar vier jaar is reeds besproken in de
najaarsvergadering van 2018.
Besluitvorming over verlenging van de zittingstermijn is uitgesteld in afwachting van de uitkomst van
de herijking van de Code Goed Sportbestuur van NOC*NSF.
Genoemde code bevat echter geen aanbevelingen voor de zittingstermijn van de gekozen leden van
de algemene vergadering, maar voor de zittingstermijn van benoemde bestuurders.
Wij zijn van mening dat het – i.v.m. de benodigde inwerktijd van een lid van de ledenraad en uit het
oogpunt van continuïteit van de ledenraad als geheel – wenselijk is om verlenging van de
zittingstermijn van drie naar vier jaar met onmiddellijke ingang in te voeren.
Enig bezwaar tegen het met onmiddellijke ingang verlengen van de zittingstermijn, zoals dit
amendement beoogt, zou zijn de omstandigheid dat de zittende ledenraad daarmee beslist over
verlenging van de eigen zittingstermijn.
Dat bezwaar is echter voldoende ondervangen, omdat reeds voorafgaande aan de verkiezingen in
december 2018 kenbaar is gemaakt dat de zittingstermijn mogelijk verlengd zal worden van drie naar
vier jaar; met een daartoestrekkend besluit van heden 'verrassen' wij onze ledenverenigingen derhalve
niet.
Met het aannemen van dit amendement gaat de verlenging van de zittingstermijn van drie naar vier
jaar heden in en dat betekent dat de algemene verkiezingen voor de ledenraad amateurvoetbal niet
zullen plaatsvinden in december 2021, maar in december 2022.
De tekst van de reglementswijziging, zoals genoemd in bovenvermeld besluit, is opgenomen in de
stukken bij agendapunt 5.1 van deze vergadering.

Jos Bartels
Evert Woltjes
Wim van Hoogstraten
Theo Aaldering
Wicher Schreuders
Henk de Roos
Jan Bosch
Ingrid Kloosterman

Motie
Voetbal is wereldwijd de populairste sport. De KNVB is de grootste sportbond van Nederland.
Voetbal brengt in Nederland wekelijks miljoenen mensen samen. Voetbal is van iedereen en voor
iedereen: alle lagen, rangen en standen in de samenleving.
De ledenraad amateurvoetbal van de KNVB in vergadering bijeen op 20 juni 2020
Overwegende dat:
1. De KNVB op 8 februari 2020 het plan ‘Ons voetbal is van iedereen’ heeft gelanceerd;
2. We met het plan met tot een concrete, landelijke en meerjarige aanpak van racisme en
discriminatie in het voetbal willen komen;
3. In de bondsvergadering van 23 juni 2020 de voortgang van het plan ‘Ons voetbal is van
iedereen’ aan de orde komt;
4. Het onderwerp in het licht van de recente maatschappelijke ontwikkelingen wellicht meer
dan ooit actueel is;
5. Het tegengaan van racisme en discriminatie hand in hand gaat met het actief stimuleren van
diversiteit in de volle breedte en in alle geledingen. Dat geldt voor onze samenleving in het
algemeen, maar zeker ook voor het voetbal wat gebaat is bij een divers samengestelde
organen, met een goede afspiegeling van de Nederlandse maatschappij, en van het
ledenbestand van de KNVB;
6. Binnen de KNVB al jaren wordt getracht om een meer diverse samenstelling van alle
geledingen te krijgen, zowel daar waar het gaat om de KNVB-besturen, de toezichthouders,
de ledenraad en de arbeidsorganisatie, als waar het onze (besturen van de) verenigingen
betreft;
7. We constateren dat op dit vlak weliswaar vorderingen worden geboekt, maar niet op alle
plekken en niet in de gewenste mate: de KNVB kan en moet diverser in al zijn geledingen.

roept het bestuur amateurvoetbal c.q. het bondsbestuur op:
1. Met kracht door te gaan op de ingeslagen weg en het actieplan voortvarend en onverkort tot
uitvoer te brengen;
2. Alle bij de KNVB aangesloten clubs – amateur en betaald – daarbij te betrekken;
3. Speciale aandacht te besteden aan diversiteitsbeleid binnen de KNVB in al zijn geledingen
met concrete kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen;
4. 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;
5. De bondsvoorzitter van de KNVB publiekelijk een helder signaal af te geven dat de KNVB zich
de komende tijd nog meer zal inspannen om de bestrijding van discriminatie aan te pakken.
Dat de KNVB zijn brede maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt en de clubs hierbij
helpt binnen “hun” samenleving het ‘verschil’ te maken.
Samen een vuist voor diversiteit, samen tegen racisme, samen maken we het verschil!
En gaat over tot de orde van de dag,
IK

