BESTUURSBESLUIT AMATEURVOETBAL
Onderwerp

: Niet uitspelen competitie seizoen 2019/’20

Datum

: 31 maart 2020

Ingangsdatum : 31 maart 2020

Gegeven zijn taken en bevoegdheden als verwoord in artikel 6 leden 1, 2, 4 en 6 van het Reglement
Amateurvoetbal (RA) en voor wat betreft wedstrijden die onder de verantwoordelijkheid van de sectie
amateurvoetbal worden gespeeld, gespecificeerd in artikel 3 van het Reglement Wedstrijden
Amateurvoetbal (RWAV),
Gelet op de uitzonderlijke situatie waarin Nederland en daarmee ook het amateurvoetbal zich als
gevolg van de Corona-pandemie bevindt,
besluit het bestuur amateurvoetbal:
Voor zowel veld- als zaalvoetbal, om alle (beker)competities die plaatsvinden onder auspiciën van het
bestuur amateurvoetbal per direct stop te zetten en niet uit te spelen. Een en ander met uitzondering
van de volgende competities:
-

eredivisie voor het vrouwenveldvoetbal (eredivisie vrouwen);
eredivisie Jongens Onder 19 (JO19) en de
eredivisie voor het mannen zaalvoetbal.

Dat betekent (voor de niet uitgezonderde competities) dat:
a) in de competities van het seizoen 2019/’20 alle uitslagen worden geschrapt, er geen
eindrangschikking wordt opgemaakt en er geen bekerkampioenschappen worden
(uit)gespeeld, hetgeen tot gevolg heeft dat er dit seizoen geen (beker)kampioenen zijn;
b) nu alle uitslagen worden geschrapt en er geen eindrangschikking wordt opgemaakt, de
promotie-/degradatieregelingen niet worden toegepast;
c) voor teams uitkomend in de A-categorie, de competitie-indeling voor het seizoen 2020/’21
gebaseerd wordt op de indeling van die teams zoals die gold voor het seizoen 2019/’20;
d) voor teams uitkomend in de B-categorie, de competitie-indeling voor het seizoen 2020/’21
zoals gebruikelijk geschiedt op basis van inschrijving als bedoeld in artikel 9 RWAV;
e) voorgaande onverlet laat de bestaande reglementaire bevoegdheid van het bestuur
amateurvoetbal als bedoeld in artikel 10 RWAV om in bijzondere situaties teams lager, dan
wel hoger in te delen; en
f)

de tuchtrechtelijke gevolgen van overtredingen, begaan door leden van de KNVB in verband
met, dan wel voor, tijdens of na gespeelde of vastgestelde wedstrijden in het seizoen 2019/’20
niet komen te vervallen. Datzelfde geldt voor de gevolgen van de bestuurlijke maatregelen die
gedurende het seizoen 2019/’20 zijn of worden getroffen, zoals doch niet uitsluitend, het
tijdens het seizoen uit de competitie nemen van een team als genoemd in artikel 12 RWAV.

Op basis van onderhavig besluit zal in de komende periode tot nadere uitwerking en precisering
worden gekomen. Daaronder wordt in ieder geval begrepen de wijze waarop invulling zal worden

gegeven aan de plaatsing van amateurverenigingen voor deelname aan het toernooi om de TOTO
KNVB beker seizoen 2020/’21.
Streven is erop gericht genoemde nadere uitwerking en precisering zoveel mogelijk voor aanvang van
het seizoen 2020/’21 (zijnde 1 juli 2020) te laten plaatsvinden. Een en ander is in ieder geval onder de
voorwaarde dat de maatregelen als gevolg van de Corona-pandemie daartoe voldoende de ruimte
geven.
Bij de nadere uitwerking en precisering zijn de vigerende reglementen leidend. Indien nodig zullen op
de daartoe aangewezen wijze, aanvullende besluiten worden genomen.
Voor wat betreft de uitgezonderde competities (eredivisie vrouwen, eredivisie JO19 en de eredivisie
voor het mannen zaalvoetbal) geldt dat nader wordt beschouwd of – al dan niet onder aangepaste
voorwaarden – tot afronding van deze competities kan worden gekomen. De uitzondering voor deze
competities is ingegeven door het feit dat aan deze competities plaatsing gekoppeld is cq kan zijn voor
deelname aan Europese competities in het seizoen 2020/’21.
TOELICHTING
Het bestuur amateurvoetbal is zich volledig bewust van de impact van het besluit dat hierbij wordt
genomen. De noodzaak tot het nemen daarvan vloeit rechtstreeks voort uit de ongekende situatie
waarin we als gevolg van de Corona-pandemie verkeren.
Het bestuur amateurvoetbal heeft zich in deze crisis steeds geschaard achter en gevoegd naar de
oproepen en maatregelen van de overheid en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
(RIVM). Dit blijft het bestuur amateurvoetbal doen.
Het moment van het nemen van dit besluit door het bestuur amateurvoetbal is ingegeven door de op
31 maart 2020 door de overheid aangekondigde (verlenging van de) maatregelen. Die maatregelen
maken dat duidelijk is geworden dat het uitspelen van de competities - binnen voor het bestuur
amateurvoetbal aanvaardbare voorwaarden en grenzen - niet meer aan de orde kan zijn.
Het besluit is weloverwogen genomen en de inhoud van het besluit is ingegeven door de overtuiging
dat dit van de bestaande opties de meest eerlijke en meest duidelijke is.
Op dit moment zijn alle sportaccommodaties in Nederland als gevolg van de door de overheid
getroffen maatregelen gesloten. Mocht op enig moment na het nemen van dit besluit door het bestuur
amateurvoetbal en voor aanvang van de competitie van het seizoen 2020/’21, van overheidswege
weer toestemming worden verleend aan amateurverenigingen om voetbalwedstrijden op hun
accommodaties te (laten) spelen, zal het bestuur amateurvoetbal de verenigingen daarbij zo veel
mogelijk (doen) faciliteren. Dat geldt dan zeker maar niet uitsluitend voor de (kleine) verenigingen die
daartoe op eigen kracht niet in staat zijn. Te denken valt daarbij aan (het ondersteunen bij) de
organisatie van (vriendschappelijke) wedstrijden en toernooien.
Het nemen van het besluit valt als aangegeven binnen de bevoegdheid van het bestuur
amateurvoetbal. Gelet op de aard en de impact is het besluit evenwel besproken met de raad van
toezicht amateurvoetbal in een telefonische vergadering op 26 maart 2020. De raad van toezicht heeft
bij die gelegenheid instemming betuigd met het besluit.
Het besluit is naar aard en strekking voor inwerkingtreden ook ter kennis gebracht van de ledenraad
amateurvoetbal en kan hierbinnen rekenen op draagvlak.

COMMUNICATIE
Het bestuursbesluit wordt
• via een perspublicatie openbaar wordt gemaakt;
• naar aard en inhoud gedeeld met de amateurverenigingen; en
• op SharePoint geplaatst voor de ledenraad amateurvoetbal.
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