AGENDA

LEDENRAAD
Datum

:

25 november 2017

Tijdstip

:

10.00 – 13.00 uur

Locatie

:

KNVB Campus te Zeist

1.

OPENING

2.

TERUGKOPPELING WEURO 2017 3)

3.

MEDEDELINGEN EN INGEKOMEN STUKKEN: 1) 6)
3.1 Berichten van verhindering
3.2 Public affairs
3.3 Stand van zaken governance
3.4 Proces voortgang optimaliseren voetbalpiramide
3.5 Strategisch plan 2018-2022
3.6 Voortgang communicatie
3.7 Benoeming leden tuchtorganen
3.8 Aangepast voorstel herbenoeming leden raad van toezicht
3.9 Benaderen van jeugdspelers en externe scouting

4.

VERSLAGEN:
4.1 Ledenraad 30 september 2017 1)

5.

VERANTWOORDING 2016/’17:
5.1 Verslag bestuur amateurvoetbal 1)
5.2 Verslag raad van toezicht amateurvoetbal 1)
5.3 Jaarverslag 2016/’17

6.

FINANCIËN:
6.1 Jaarrekening amateurvoetbal 2016/’17 1)
6.2 Verlenen van kwijting bestuur amateurvoetbal 1)
6.3 Verlenen van kwijting raad van toezicht amateurvoetbal 1)

7.

REGLEMENTAIRE AANGELEGENHEDEN: 1)
7.1 Reglement Amateurvoetbal, Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal en
Licentiereglement Amateurvoetbal - Benoeming en zittingsduur
7.2 Licentiereglement Amateurvoetbal - Besluitvorming buiten vergadering
7.3 Begripsbepalingen en Reglement Overschrijvingsbepalingen Amateurvoetbal - Steunpunten
7.4 Reglement Amateurvoetbal – Screening overgangsregelingen

8.

BENOEMING LEDEN TUCHTORGANEN 1)

9.

SAMENSTELLING VOORDRACHTSCOMMISSIE 1)

10. RONDVRAAG
11. SLUITING

1] Bijlage
2] In bezit

3] Ter vergadering

5] Ter bespreking

4] Ter informatie

6] Wordt nagezonden

Verzonden aan:
• Leden ledenraad
• Bestuur amateurvoetbal
• Raad van toezicht amateurvoetbal
• Bondsvoorzitter
• Raad van commissarissen betaald voetbal
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5. VERANTWOORDING 2016/’17
5.1 Verslag bestuur amateurvoetbal Strategische agenda 2016/’17
Voorstel
Kennis nemen van het verslag bestuur amateurvoetbal Strategische agenda 2016/’17.
Toelichting
Bijgaand treft u het verslag van het bestuur amateurvoetbal aan, waarin het bestuur amateurvoetbal
verslag doet van de activiteiten van de strategische agenda in 2016/’17.
Context
Cf artikel 24 lid 2 onder b Reglement Amateurvoetbal is het bestuur gehouden verantwoording te doen
van gevoerd beleid.
Bij het behandelen van het verslag over het seizoen 2015/’16 is door de ledenraad verzocht in een
volgend verslag ook - op hoofdlijnen - aandacht te geven aan onderliggende plannen en activiteiten.
Samenhang
Verslag over het afgelopen seizoen vindt momenteel (nog) plaats via verschillende lijnen:
• KNVB-breed via het jaarverslag
• daar waar het specifiek de financiën betreft via de jaarrekening amateurvoetbal
• specifiek voor wat betreft de strategische agenda amateurvoetbal via onderhavig verslag.
Streven is erop gericht om naar volgend seizoen meer samenhang tussen de verschillende lijnen tot
stand te brengen. Dat kan omdat bij het opstellen van de strategische agenda 2017/’18 via de
zogenoemde ‘kanteling van de begroting’ op voorhand meer koppeling is aangebracht.
Inhoud op hoofdlijnen
Seizoen 2016/’17 is het eerste seizoen dat gewerkt is met een strategische agenda. Doel van de
strategische agenda is om meer focus aan te brengen in ons handelen en handvatten te hebben voor
gewogen keuzes.
Door te kiezen voor een beperkt aantal overkoepelde thema’s proberen we organisatiebreed richting
te geven aan de plannen. De thema’s zijn tegelijkertijd ‘de toetsstenen’ bij het overwegen of
(tussentijds) op een ontwikkeling moet worden ingespeeld en bij de afweging hoe deze zich
verhouden tot de voorgenomen plannen en activiteiten.
De 6 strategische thema’s waren:
1)
Sterke verenigingen
2)
Aantrekkelijk voetbalaanbod
3)
Goede trainers
4)
Positief imago
5)
Voetballiefhebbers in beeld
6)
Organisatieontwikkeling
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De thema’s zijn in dit eerste jaar uitgewerkt in 34 plannen en activiteiten. In de rapportage wordt per
thema via o.a. via een schematische weergave op hoofdlijnen inzicht verschaft in de activiteiten en de
resultaten die zijn opgepakt om de gewenste beweging in te zetten. Afgesloten wordt met een korte
(proces)evaluatie.
Conclusie op hoofdlijnen
De strategische agenda is met de zes thema’s bedoeld als leidraad voor handelen. In het kader
hiervan zijn veel activiteiten opgepakt. Het overgrote deel van de geplande activiteiten is uitgevoerd.
Met de uitwerking daarvan is substantieel bijgedragen aan het realiseren van de geformuleerde zes
hoofddoelen.
Leerpunten voor 2017/’18
• Met de strategische agenda wordt mede invulling gegeven aan een meer
(afdelings)overstijgende werkwijze; stappen zijn gezet, maar verdere verbetering is zeker
mogelijk.
• Het aggregatieniveau van activiteitdoelen en -resultaten is verschillend; meer gelijkheid daarin
is wenselijk en nodig.
• De aansluiting op het niveau van de strategische thema’s en financiën; bij het opstellen van
de agenda en de begroting voor 2017/’18 is hier rekening mee gehouden.
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5.2 Verslag raad van toezicht amateurvoetbal 2016/’17
Voorstel
Kennis nemen van het verslag van de raad van toezicht 2016/’17.
Toelichting
De raad van toezicht doet jaarlijks schriftelijk verslag van zijn werkzaamheden aan de ledenraad.
Bijgaand het verslag over het seizoen 2016/’17. Dit verslag bevat tevens de bevindingen ten aanzien
van de jaarrekening 2016/’17.
Context
Van de verslagen van de vergaderingen van de raad van toezicht worden verslagen opgemaakt. Deze
verslagen worden ter kennis gebracht van de ledenraad.
De raad van toezicht maakt met het oog op verantwoording een verslag op na verloop van een
seizoen. Dit heeft betrekking op:
• de wijze waarop in algemene zin vorm is gegeven aan de toezichthoudende rol
• het toezicht op de financiën in specifieke zin, inclusief de bevindingen van de raad van
toezicht ten aanzien van de jaarrekening.
Bij het behandelen van het verslag over het seizoen 2015/’16 is door de ledenraad verzocht in een
volgend verslag in algemene zin meer aandacht te geven aan de wije waarop in algemene zin vorm is
gegeven aan de toezichthoudende rol.
Inhoud op hoofdlijnen
In bijgaand verslag wordt ingegaan op de aard en het aantal activiteiten van de raad van toezicht in
het seizoen 2016/’17. De belangrijkste aandachtspunten worden benoemd en van de positie van de
raad van toezicht dienaangaande verslag gedaan. Het laatste deel is specifiek gericht op het toezicht
door de raad van toezicht op de financiële zaken.
Advies van raad van toezicht t.a.v. de jaarrekening 2016/’17
Onderdeel van het verslag is het advies t.a.v. de jaarrekening 2016/’17. Dit advies is tot stand
gekomen op basis van overwegingen als in verslag vermeld.
De raad van toezicht is van mening dat de jaarrekening 2016/2017 zorgvuldig is opgesteld en dat het
bestuursverslag daarbij een nuttige toelichting geeft. De raad van toezicht adviseert de ledenraad de
jaarrekening vast te stellen en het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde beleid.
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5.3 Jaarverslag 2016/’17
Voorstel
Kennis nemen van het jaarverslag 2016/’17.
Toelichting
Op 26 oktober is het jaarverslag 2016/’17 gepubliceerd. Een verslag met aandacht voor de vele mooie
en – helaas – ook minder mooie momenten van het afgelopen seizoen. Het thema van het jaarverslag
is Voetbal is voor iedereen. Een van de vijf speerpunten uit het beleidsplan Voetbal om van te
Houden, waar de KNVB zich, samen met zijn partners, vol voor inzet. Via portretten van mensen die
dag en nacht bezig zijn met voetbal, als speler dan wel vrijwilliger, is dat thema extra vorm gegeven.
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6. FINANCIËN
6.1 Jaarrekening amateurvoetbal 2016/’17
Voorstel
1. De jaarrekening vaststellen.
2. Instemmen met de voorgestelde bestemming van het resultaat.
3. Kennis nemen van het accountantsverslag
Toelichting
Als bijlage zijn toegevoegd:
• De jaarrekening amateurvoetbal seizoen 2016/’17
• Het accountantsverslag als opgesteld door accountants EY.
Context
Het bestuur amateurvoetbal stelt jaarlijks de jaarrekening op. De ledenraad stelt de jaarrekening van
het amateurvoetbal vast. De raad van toezicht brengt verslag uit van zijn bevindingen aan de
ledenraad amateurvoetbal. Laatstgenoemd verslag met bevindingen van de raad van toezicht is
opgenomen in het verslag van de raad over seizoen 2016/’17.
De concept -jaarrekening is door de directie amateurvoetbal besproken met de ledenraad in een
themabijeenkomst op 7 september 2017. Met de wijze van bespreking, maar met name het moment
waarop bespreking plaatsvond, is invulling gegeven aan een afspraak met de ledenraad van vorig
jaar. Namelijk: eerder en (daarmee) in conceptfase.
De uitkomsten van de themabijeenkomst zijn meegenomen in het voorliggende document.
Samenvatting financiële ontwikkelingen
Het seizoen 2016/’17 kenmerkt zicht door de continuering van de stabiele financiële positie van het
amateurvoetbal. Weliswaar bedraagt het resultaat over het seizoen € 218.000 negatief, maar hierin is
de eenmalige korting op de contributie als uitvloeistel van het positieve exploitatiesaldo over het
seizoen 2015/’16 verwerkt. De baten van het amateurvoetbal komen uit op ruim € 40,2 mln. De
liquiditeitspositie is ruim voldoende.
Het ledenaantal is het afgelopen seizoen gedaald naar 1.215.967; per saldo een daling van bijna
14.000 leden (-/- 1,1%). Het meisjes-/vrouwenvoetbal is gegroeid met ruim 1.000 leden (+ 0,6%); het
jongens-/ mannenvoetbal laat helaas weer een daling zien (bijna 15.000 (-/- 1,4%).
De stijging van de opbrengsten binnen het amateurvoetbal laat zich grotendeels verklaren door de
gewijzigde systematiek van de verwerking van de sponsorcontracten. Deze wijziging heeft zijn
uitwerking op de opbrengsten van sponsorcontracten maar ook op de (bijbehorende) kosten.
Daarnaast is een stijging van de incidentele inkomsten waarneembaar. De UEFA heeft begin april
2017 besloten dat alle nationale bonden een extra uitkering van € 1,0 mln. ontvangen. Van deze
eenmalige uitkering komt € 500.000 ten gunste van het amateurvoetbal. Het amateurvoetbal is
voornemens deze bonusuitkering in het komende seizoen te benutten. Deze eenmalige uitkering is
verantwoord binnen de rubriek “bijdragen UEFA, FIFA en betaald voetbal (zie ook toelichting op de
exploitatierekening, bladzijde 34).
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Daarnaast draagt de UEFA wederom bij aan de organisatie van en deelname aan eindtoernooien van
de vertegenwoordigende teams. Ook van de FIFA zijn extra financiële middelen ontvangen die ingezet
zijn ter dekking van de extra kosten van de vertegenwoordigende teams. Eind september 2016 heeft
het notariële transport plaatsgevonden van het kantoorpand te Nieuwstadt. De overige twee
kantoorpanden (Amsterdam en Rotterdam) staan op de nominatie verkocht te worden.
De kosten van overhead vertonen in het afgelopen seizoen een daling. Vooral de kosten van porto en
telefoon, maar ook de huurlasten door de onderhuur van het kantoorpand te Deventer zijn lager dan
begroot. Zoals boven reeds is benoemd, stijgen de kosten van voetbal door de deelname aan en
organisatie van eind- en kwalificatietoernooien.
Aandachtspunt blijft de verhouding tussen de structurele inkomsten en uitgaven enerzijds en de
incidentele inkomsten en uitgaven anderzijds. Uit deze jaarrekening blijkt dat er (nog) geen evenwicht
is tussen het structurele (-€ 5,9 mln.) - en incidentele (€ 5,7 mln.) resultaat. Vanzelfsprekend moet dit
in de nabije toekomst in evenwicht zijn, waarbij de afhankelijkheid van de incidentele “meevallers”
minder groot wordt.
Voorstel resultaatbestemming 2016/’17
Het bestuur amateurvoetbal stelt voor het exploitatiesaldo na reserves ad negatief € 0,2 mln. als volgt
te verwerken:
1. Het creëren van een bestemmingsreserve “eenmalige bonusuitkering” groot € 0,5 mln. zijnde de
eenmalige uitkering van de UEFA. Deze bestemmingsreserve wordt conform de afspraak met de
UEFA in het seizoen 2017/’18 benut voor:
➢ Innovatie van voetbalaanbod voor de breedtesport;
➢ Accelereren meiden/ vrouwenvoetbal om het momentum na WEURO 2017 te behouden;
➢ Doorontwikkeling digitalisering.
2. Onttrekken van het exploitatiesaldo ad € 718.000 (negatief saldo ad € 218.000 en creëren
bestemmingsreserve van € 500.000) aan de algemene reserve.
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6.2 Verlenen van kwijting bestuur amateurvoetbal
Voorstel
Kwijting verlenen aan het bestuur amateurvoetbal.
Toelichting
Op grond van de wet dient de ledenraad amateurvoetbal na behandeling van de gepresenteerde
jaarrekening afzonderlijk een besluit te nemen ter zake van kwijting van het bestuur amateurvoetbal
voor zijn financiële verantwoordelijkheid voor het gevoerde beleid van het afgelopen verslagjaar.

6.3 Verlenen van kwijting raad van toezicht amateurvoetbal
Voorstel
Kwijting te verlenen aan de raad van toezicht amateurvoetbal.
Toelichting
Op grond van de wet dient de ledenraad amateurvoetbal na behandeling van de gepresenteerde
jaarrekening afzonderlijk een besluit te nemen ter zake van kwijting van raad van toezicht
amateurvoetbal voor zijn financiële verantwoordelijkheid voor het gevoerde beleid van het afgelopen
verslagjaar.
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7. REGLEMENTAIRE AANGELEGENHEDEN
7.1 Reglement Amateurvoetbal, Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal en
Licentiereglement Amateurvoetbal - Benoeming en zittingsduur
Voorstel
Voorgesteld wordt in te stemmen met wijziging van:
- Reglement Amateurvoetbal artikelen 4, 9, 11, 17, 19, 25 en 39
- Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal artikelen 5, 8 en 10
- Licentiereglement Amateurvoetbal artikelen 10 en 11
Toelichting
De voorgestelde wijzigingen zijn formeel van aard, meer dan dat er sprake is van door beleid
ingegeven, inhoudelijke veranderingen.
Samengevat weergegeven hebben de wijzigingen betrekking op drie formele zaken:
1. Op een aantal plaatsen in de reglementen wordt gesproken van ‘verkiezing’ terwijl formeel
‘benoeming’ een juister weergave is; we stellen hier voor ‘verkiezing’ dan ook te vangen op die
plaatsen door ‘benoeming’;
2. We kiezen overal het begrip ‘zittingsduur’ (in plaats van ‘zittingsperiode’ en/of ‘zittingstermijn’);
3. We koppelen in de reglementsteksten de zittingsduur nu zo, dat personen altijd aftreden (daags)
na een vergadering van ledenraad of de bondsvergadering. Hierdoor ontstond ooit een ‘gat’
tussen twee personen en/of termijnen.
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REGLEMENT AMATEURVOETBAL
Artikel 4 – Benoeming leden bestuur amateurvoetbal
1. t/m 4.
1. t/m 4. (ongewijzigd)
5. Leden van het bestuur amateurvoetbal
5. Leden van het bestuur amateurvoetbal
worden benoemd voor de duur van drie jaar
worden benoemd voor de duur van drie jaar
of, indien de raad van toezicht
of, indien de raad van toezicht
amateurvoetbal daartoe besluit, een kortere
amateurvoetbal daartoe besluit, een kortere
periode. Zij kunnen worden herbenoemd met
periode. Zij kunnen worden herbenoemd met
dien verstande dat de totale zittingstermijn
dien verstande dat de totale
voor leden van het bestuur maximaal twaalf
zittingsduurtermijn voor leden van het
jaar bedraagt. De leden treden af volgens
bestuur maximaal twaalf jaar bedraagt. De
een door het bestuur amateurvoetbal op te
leden treden af volgens een door het bestuur
maken rooster, met dien verstande dat het lid
amateurvoetbal op te maken rooster, met
dat tevens lid is van het bondsbestuur
dien verstande dat het lid dat tevens lid is
aftreedt in het jaar waarin hij als lid van het
van het bondsbestuur aftreedt in het jaar
bondsbestuur aftreedt.
waarin hij als lid van het bondsbestuur
aftreedt.
6. Degene die is benoemd, treedt in functie de
6. Degene die is benoemd, treedt in functie de
dag na zijn benoeming, tenzij de raad van
dag na zijn benoeming, tenzij de raad van
toezicht amateurvoetbal anders heeft
toezicht amateurvoetbal anders heeft
bepaald.
bepaald, tot en met de dag waarop de derde
daaropvolgende jaarlijkse vergadering van
de bondsvergadering wordt gehouden.
7.
7. (ongewijzigd)
Artikel 9 – Raad van toezicht amateurvoetbal
1. t/m 3.
4. De leden van de raad van toezicht
amateurvoetbal worden benoemd voor de
duur van drie jaar of, indien de ledenraad
amateurvoetbal daartoe besluit, een kortere
termijn. De leden treden af volgens een door
hen op te maken rooster. Aftredende leden
kunnen met inachtneming van lid 2 van dit
artikel worden herbenoemd met dien
verstande dat de totale zittingstermijn voor
leden van de raad van toezicht
amateurvoetbal maximaal twaalf jaar
bedraagt.
5.

1. t/m 3. (ongewijzigd)
4. De leden van de raad van toezicht
amateurvoetbal worden benoemd voor de
duur van drie jaar of, indien de ledenraad
amateurvoetbal daartoe besluit, een kortere
termijn. De leden treden af volgens een door
hen op te maken rooster. Aftredende leden
kunnen met inachtneming van lid 2 van dit
artikel worden herbenoemd met dien
verstande dat de totale zittingsduurtermijn
voor leden van de raad van toezicht
amateurvoetbal maximaal twaalf jaar
bedraagt.
5. (ongewijzigd)

Artikel 11 – Aanvang en beëindiging van het lidmaatschap van de raad van toezicht
1. Een persoon die is benoemd tot lid van de
1. Een persoon die is benoemd tot lid van de
raad van toezicht amateurvoetbal treedt in
raad van toezicht amateurvoetbal treedt in
functie op de dag na zijn verkiezing.
functie op de dag na zijn
verkiezingbenoeming tot en met de dag
waarop de derde daaropvolgende jaarlijkse
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2. Een lid van de raad van toezicht
amateurvoetbal treedt af aan het einde van
de dag na ommekomst van de duur
waarvoor hij is benoemd.
3.

vergadering van de bondsvergadering wordt
gehouden.
2. Een lid van de raad van toezicht
amateurvoetbal treedt af aan het einde van
de dag na ommekomst van de duur waarvoor
hij is benoemd.
23. (hernummeren)

Artikel 17 – Samenstelling ledenraad amateurvoetbal
1. en 2.
1. en 2. (ongewijzigd)
3. Per kieskring wordt één lid van de ledenraad
3. Per kieskring wordt één lid van de ledenraad
amateurvoetbal gekozen.
amateurvoetbal gekozenbenoemd.
4. en 5.
4. en 5. (ongewijzigd)
Artikel 19 – VerkiezingBenoeming ledenraad amateurvoetbal
1. De leden van de ledenraad amateurvoetbal
1. De leden van de ledenraad amateurvoetbal
worden deels direct en indirect gekozen door
worden deels direct en indirect
de tot de sectie amateurvoetbal toegelaten
gekozenbenoemd door de tot de sectie
gewone leden als bedoeld in artikel 6 lid 2
amateurvoetbal toegelaten gewone leden als
van de Statuten, en wel aldus dat:
bedoeld in artikel 6 lid 2 van de Statuten, en
a. de leden van de lid-rechtspersonen,
wel aldus dat:
genoemd in artikel 6 lid 2 onder a.1 en a.2
a. de leden van de lid-rechtspersonen,
van de Statuten, uit hun midden de leden
genoemd in artikel 6 lid 2 onder a.1 en a.2
van het bestuur van hun vereniging
van de Statuten, uit hun midden de leden
kiezen, welke vervolgens uit hun midden
van het bestuur van hun vereniging
een persoon kiezen die namens de
kiezenbenoemen, welke vervolgens uit
vereniging en haar leden aan de
hun midden een persoon
verkiezing deelneemt;
kiezenbenoemen die namens de
b. de andere gewone leden rechtstreeks aan
vereniging en haar leden aan de
de verkiezing deelnemen;
verkiezingbenoeming deelneemt;
c. het gewicht van de stem van de persoon
b. de andere gewone leden rechtstreeks aan
als bedoeld in lid 1 onder a, wordt
de verkiezingbenoeming deelnemen;
bepaald door het aantal leden van de
c. het gewicht van de stem van de persoon
vereniging vermeerderd met één stem
als bedoeld in lid 1 onder a, wordt
voor de vereniging. Een lid als bedoeld in
bepaald door het aantal leden van de
lid 1 onder b, brengt één stem uit. Artikel
vereniging vermeerderd met één stem
17 lid 4 van dit reglement is van
voor de vereniging. Een lid als bedoeld in
overeenkomstige toepassing.
lid 1 onder b, brengt één stem uit. Artikel
17 lid 4 van dit reglement is van
overeenkomstige toepassing.
2. a. Kandidaatstelling geschiedt schriftelijk
2. a. Kandidaatstelling geschiedt schriftelijk
voor elke kieskring afzonderlijk.
voor elke kieskring afzonderlijk.
b. Kandidaten kunnen zich slechts voor één
b. Kandidaten kunnen zich slechts voor één
kieskring verkiesbaar stellen.
kieskring verkiesbaarbenoembaar stellen.
c. Kandidaten dienen:
c. Kandidaten dienen:
- lid te zijn van de KNVB;
- lid te zijn van de KNVB;
- meerderjarig te zijn;
- meerderjarig te zijn;
- amateur te zijn ingevolge het
- amateur te zijn ingevolge het
Reglement Amateurbepalingen.
Reglement Amateurbepalingen.
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Indien een kandidaat zich voor het
tijdstip van de verkiezing terugtrekt, wordt
gelegenheid gegeven in zijn plaats een of
meer kandidaten te stellen.
3. Het bestuur amateurvoetbal regelt de
verkiezing van de leden van de ledenraad
amateurvoetbal, met inachtneming van:
- het in dit reglement bepaalde; en
- het door de ledenraad amateurvoetbal
vast te stellen verkiezingsprotocol en het
profiel.

3.

4. a. Bij reguliere verkiezingen wegens
periodiek aftreden stelt het bestuur
amateurvoetbal uiterlijk zes weken vóór
het ontstaan van de desbetreffende
vacature(s) de datum voor het openen en
sluiten van de kandidatenlijst voor de
desbetreffende kieskring(en) vast.
b. Bij tussentijdse verkiezingen stelt het
bestuur amateurvoetbal binnen zes
weken na het ontstaan van de vacature(s)
de datum voor het openen en sluiten van
de kandidatenlijst voor de desbetreffende
kieskring(en) vast.
c. Het bestuur amateurvoetbal stelt binnen
twee weken na sluiting van de termijn
voor kandidaatstelling voor elke kieskring
die het betreft een lijst op van de gestelde
kandidaten en draagt zorg dat deze aan
de daarbij ingedeelde leden als bedoeld
in lid 1 ter kennis wordt gesteld.

4.

5. Indien er voor een vacature twee of meer
kandidaten zijn gesteld, dan is gekozen de
kandidaat waarop het hoogste aantal
stemmen is uitgebracht. Kan op deze wijze
geen verkiezing plaatsvinden omdat op twee
of meer kandidaten hetzelfde aantal
stemmen is uitgebracht, dan beslist het lot.

5.

6. Een lid van de ledenraad amateurvoetbal
wordt gekozen voor een periode van drie jaar
en treedt in functie op de dag volgende op
die waarop de jaarlijkse najaarsvergadering
van de bondsvergadering is gehouden, met
dien verstande dat degene die in een
tussentijdse vacature is gekozen, de dag na
zijn verkiezing in functie treedt. Een in een

6.
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Indien een kandidaat zich voor het
tijdstip van de verkiezingbenoeming
terugtrekt, wordt gelegenheid gegeven in
zijn plaats een of meer kandidaten te
stellen.
Het bestuur amateurvoetbal regelt de
verkiezingbenoeming van de leden van de
ledenraad amateurvoetbal, met inachtneming
van:
- het in dit reglement bepaalde; en
- het door de ledenraad amateurvoetbal
vast te stellen verkiezingsprotocol en het
profiel
a. Bij reguliere verkiezingenbenoemingen
wegens periodiek aftreden stelt het
bestuur amateurvoetbal uiterlijk zes
weken vóór het ontstaan van de
desbetreffende vacature(s) de datum voor
het openen en sluiten van de
kandidatenlijst voor de desbetreffende
kieskring(en) vast.
b. Bij tussentijdse verkiezingenbenoemingen
stelt het bestuur amateurvoetbal binnen
zes weken na het ontstaan van de
vacature(s) de datum voor het openen en
sluiten van de kandidatenlijst voor de
desbetreffende kieskring(en) vast.
c. Het bestuur amateurvoetbal stelt binnen
twee weken na sluiting van de termijn
voor kandidaatstelling voor elke kieskring
die het betreft een lijst op van de gestelde
kandidaten en draagt zorg dat deze aan
de daarbij ingedeelde leden als bedoeld in
lid 1 ter kennis wordt gesteld.
Indien er voor een vacature twee of meer
kandidaten zijn gesteld, dan is
gekozenbenoemd de kandidaat waarop het
hoogste aantal stemmen is uitgebracht. Kan
op deze wijze geen verkiezingbenoeming
plaatsvinden omdat op twee of meer
kandidaten hetzelfde aantal stemmen is
uitgebracht, dan beslist het lot.
Een lid van de ledenraad amateurvoetbal
wordt gekozenbenoemd voor een periodede
duur van drie jaar en treedt in functie op de
dag volgende op die waarop de jaarlijkse
najaarsvergadering van de bondsvergadering
is gehouden tot en met de dag waarop de
derde daaropvolgende jaarlijkse
bondsvergadering wordt gehouden, met dien
P. 13

tussentijdse vacature gekozen lid van de
ledenraad, wordt gekozen voor de
resterende termijn van degene die hij is
opgevolgd. Een aftredend lid kan terstond
worden herkozen, met dien verstande dat de
maximale zittingstermijn ten hoogste twaalf
jaren bedraagt. Bij het bepalen van de
maximale zittingstermijn als bedoeld in de
vorige zin, blijft ten aanzien van een in een
tussentijdse vacature benoemd lid, een niet
volledig jaar buiten beschouwing.

7.

verstande dat degene die in een tussentijdse
vacature is gekozenbenoemd, de dag na zijn
verkiezingbenoeming in functie treedt. Een in
een tussentijdse vacature gekozenbenoemd
lid van de ledenraad, wordt
gekozenbenoemd voor de resterende
zittingsduurtermijn van degene die hij is
opgevolgd. Een aftredend lid kan terstond
worden herkozenherbenoemd, met dien
verstande dat de maximale
zittingsduurtermijn ten hoogste twaalf jaren
bedraagt. Bij het bepalen van de maximale
zittingsduurtermijn als bedoeld in de vorige
zin, blijft ten aanzien van een in een
tussentijdse vacature benoemd lid, een niet
volledig jaar buiten beschouwing.
7. (ongewijzigd)

Artikel 25 – Besluitvorming ledenraad amateurvoetbal
1. t/m 7.
1. t/m 7. (ongewijzigd)
8. Ongeldig zijn stembiljetten die:
8. Ongeldig zijn stembiljetten die:
a. blanco zijn;
a. blanco zijn;
b. zijn ondertekend;
b. zijn ondertekend;
c. onleesbaar zijn;
c. onleesbaar zijn;
d. een persoon niet duidelijk aanwijzen;
d. een persoon niet duidelijk aanwijzen;
e. de naam bevatten van een persoon die
e. de naam bevatten van een persoon die
niet verkiesbaar is;
niet verkiesbaarbenoembaar is;
f. voor iedere verkiesbare plaats meer dan
f. voor iedere verkiesbarebenoembaar
één naam bevatten;
plaats meer dan één naam bevatten;
g. meer bevatten dan een duidelijke
g. meer bevatten dan een duidelijke
aanwijzing van de persoon, die bedoeld
aanwijzing van de persoon, die bedoeld
is.
is.
9. en 10.
9. en 10. (ongewijzigd)
Artikel 39 - Overgangsregelingen
1. t/m 5.
6. Voor het bepalen van de maximale
zittingstermijn als bedoeld in artikel 4 lid 5,
artikel 9 lid 4 en artikel 19 lid 6 van dit
reglement wordt mede betrokken de duur
waarin een functie is vervuld in het bestuur
amateurvoetbal, een districtsbestuur, een
districtscollege, de algemene vergadering
amateurvoetbal en/of de verenigingsraad
amateurvoetbal, met dien verstande dat
indien een persoon is benoemd of gekozen
in een functie waarvoor een maximale
zittingsduur geldt welke nog niet is
verstreken, de resterende zittingsduur voor
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1. t/m 5. (ongewijzigd)
6. Voor het bepalen van de maximale
zittingsduurtermijn als bedoeld in artikel 4 lid
5, artikel 9 lid 4 en artikel 19 lid 6 van dit
reglement wordt mede betrokken de duur
waarin een functie is vervuld in het bestuur
amateurvoetbal, een districtsbestuur, een
districtscollege, de algemene vergadering
amateurvoetbal en/of de verenigingsraad
amateurvoetbal, met dien verstande dat
indien een persoon is benoemd of gekozen
in een functie waarvoor een maximale
zittingsduur geldt welke nog niet is
verstreken, de resterende zittingsduur voor

P. 14

de toepassing van de genoemde bepalingen
uit dit reglement geldt als maximale
zittingstermijn.
7.
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de toepassing van de genoemde bepalingen
uit dit reglement geldt als maximale
zittingsduurtermijn.
7. (ongewijzigd)
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REGLEMENT TUCHTRECHTSPRAAK AMATEURVOETBAL
Artikel 5 – Tuchtrechtelijke organisatie
1. t/m 3.
4. a. De hoofdaanklagers in de regio’s vormen
samen met een apart gekozen
hoofdaanklager het landelijk college van
aanklagers.
b. De apart gekozen hoofdaanklager in het
landelijk college van aanklagers is tevens
plaatsvervangend aanklager in de regio’s.
5. a. De voorzitters van de tuchtcommissies in
de regio’s vormen samen met een apart
gekozen voorzitter de landelijke
tuchtcommissie.
b. De voorzitter van de landelijke
tuchtcommissie is tevens
plaatsvervangend lid van de
tuchtcommissies in de regio’s.
6. a. De voorzitters van de commissies van
beroep in de regio’s vormen samen met
een apart gekozen voorzitter de landelijke
commissie van beroep.
b. De voorzitter van de landelijke commissie
van beroep is tevens plaatsvervangend lid
van de commissies van beroep in de
regio’s.

1. t/m 3. (ongewijzigd)
4. a. De hoofdaanklagers in de regio’s vormen
samen met een apart gekozenbenoemde
hoofdaanklager het landelijk college van
aanklagers.
b. De apart gekozenbenoemde
hoofdaanklager in het landelijk college
van aanklagers is tevens
plaatsvervangend aanklager in de regio’s.
5. a. De voorzitters van de tuchtcommissies in
de regio’s vormen samen met een apart
gekozenbenoemde voorzitter de landelijke
tuchtcommissie.
b. De voorzitter van de landelijke
tuchtcommissie is tevens
plaatsvervangend lid van de
tuchtcommissies in de regio’s.
6. a. De voorzitters van de commissies van
beroep in de regio’s vormen samen met
een apart gekozenbenoemde voorzitter
de landelijke commissie van beroep.
b. De voorzitter van de landelijke commissie
van beroep is tevens plaatsvervangend lid
van de commissies van beroep in de
regio’s

Artikel 8 – VerkiezingBenoeming van de tuchtrechtelijke functionarissen
1. De tuchtrechtelijke functionarissen worden
1. De tuchtrechtelijke functionarissen worden op
op voordracht van:
voordracht van:
- het bestuur amateurvoetbal; of
- het bestuur amateurvoetbal; of
- ten minste vijf onder een district
- ten minste vijf onder een district
ressorterende leden, genoemd in artikel 6
ressorterende leden, genoemd in artikel 6
lid 2 onder a van de Statuten; of
lid 2 onder a van de Statuten; of
- ten minste vijf stemgerechtigde leden van
- ten minste vijf stemgerechtigde leden van
de ledenraad amateurvoetbal,
de ledenraad amateurvoetbal,
met inachtneming van het bepaalde in artikel
met inachtneming van het bepaalde in artikel
4 van het Algemeen Reglement, voor zover
4 van het Algemeen Reglement, voor zover
daarvan in dit reglement niet wordt
daarvan in dit reglement niet wordt
afgeweken, voor de duur van maximaal drie
afgeweken, voor de duur van maximaal drie
jaar gekozen door de stemgerechtigde leden
jaar gekozenbenoemd door de
van de ledenraad amateurvoetbal tijdens een
stemgerechtigde leden van de ledenraad
vergadering als bedoeld in artikel 21 van het
amateurvoetbal tijdens een vergadering als
Reglement Amateurvoetbal.
bedoeld in artikel 21 van het Reglement
Amateurvoetbal.
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2. De gekozen leden hebben zitting vanaf de
dag volgend op die van de vergadering
waarin zij zijn gekozen.

3. De hoofdaanklagers en de voorzitters van de
commissies worden in functie gekozen.
4. De aanklagers in de colleges van
aanklagers, de leden van de
tuchtcommissies en de leden van de
commissies van beroep kiezen uit hun
midden een plaatsvervangend
hoofdaanklager, respectievelijk een
plaatsvervangend voorzitter.
5. a. Jaarlijks treedt zoveel mogelijk een derde
van de functionarissen volgens een op te
maken rooster af.
b. Aftredende functionarissen zijn terstond
herkiesbaar met dien verstande dat de
totale zittingsduur in dezelfde functie – al
dan niet aaneengesloten - maximaal 12
jaar bedraagt.
Artikel 10 – Einde functie-uitoefening
De functie-uitoefening door een tuchtrechtelijke
functionaris eindigt:
a. door te bedanken voor de functie;
b. door het verstrijken van de termijn waarvoor
de functionaris was verkozen;
c. door het aanvaarden van een functie die
ingevolge artikel 37 van de Statuten of artikel
6 van dit reglement onverenigbaar is met de
tuchtrechtelijke functie;
d. door beëindiging van het lidmaatschap van
de KNVB;
e. door overlijden.
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2. De gekozenbenoemde leden hebben zitting
vanaf de dag volgend op die van de
vergadering waarin zij zijn gekozenbenoemd
tot en met de dag waarop de derde
daaropvolgende najaarsvergadering van de
ledenraad amateurvoetbal wordt gehouden.
3. De hoofdaanklagers en de voorzitters van de
commissies worden in functie
gekozenbenoemd.
4. De aanklagers in de colleges van aanklagers,
de leden van de tuchtcommissies en de
leden van de commissies van beroep
kiezenbenoemen uit hun midden een
plaatsvervangend hoofdaanklager,
respectievelijk een plaatsvervangend
voorzitter.
5. a. Jaarlijks treedt zoveel mogelijk een derde
van de functionarissen volgens een op te
maken rooster af.
b. Aftredende functionarissen zijn terstond
herkiesbaarbenoembaar met dien
verstande dat de totale zittingsduur in
dezelfde functie – al dan niet
aaneengesloten – maximaal 12 jaar
bedraagt.

De functie-uitoefening door een tuchtrechtelijke
functionaris eindigt:
a. door te bedanken voor de functie;
b. door het verstrijken van de termijn waarvoor
de functionaris was verkozenbenoemd;
c. door het aanvaarden van een functie die
ingevolge artikel 37 van de Statuten of artikel
6 van dit reglement onverenigbaar is met de
tuchtrechtelijke functie;
d. door beëindiging van het lidmaatschap van
de KNVB;
e. door overlijden.
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LICENTIEREGLEMENT AMATEURVOETBAL
Artikel 10 – Samenstelling licentiecommissie
1. t/m 4.
5. De leden van de licentiecommissie worden
benoemd voor de duur van drie jaren, met
dien verstande dat voor zover mogelijk
jaarlijks een derde van de leden aftreedt,
volgens een door de licentiecommissie op te
maken rooster. Aftredende leden kunnen
terstond worden herbenoemd met dien
verstande dat de totale zittingstermijn voor
leden van de licentiecommissie ten hoogste
twaalf jaren bedraagt.
6. t/m 8.

1. t/m 4. (ongewijzigd)
5. De leden van de licentiecommissie worden
benoemd voor de duur van drie jaren, met
dien verstande dat voor zover mogelijk
jaarlijks een derde van de leden aftreedt,
volgens een door de licentiecommissie op te
maken rooster. Aftredende leden kunnen
terstond worden herbenoemd met dien
verstande dat de totale zittingsduurtermijn
voor leden van de licentiecommissie ten
hoogste twaalf jaren bedraagt.
6. t/m 8. (ongewijzigd)

Artikel 11 – Samenstelling beroepscommissie
1. t/m 5.
6. De leden van de beroepscommissie worden
benoemd voor de duur van drie jaren, met
dien verstande dat voor zover mogelijk
jaarlijks een derde van de leden aftreedt,
volgens een door de beroepscommissie op
te maken rooster. Aftredende leden kunnen
terstond worden herbenoemd met dien
verstande dat de totale zittingstermijn voor
leden van de beroepscommissie ten hoogste
twaalf jaren bedraagt
7. t/m 9.

1. t/m 5. (ongewijzigd)
6. De leden van de beroepscommissie worden
benoemd voor de duur van drie jaren, met
dien verstande dat voor zover mogelijk
jaarlijks een derde van de leden aftreedt,
volgens een door de beroepscommissie op
te maken rooster. Aftredende leden kunnen
terstond worden herbenoemd met dien
verstande dat de totale zittingsduurtermijn
voor leden van de beroepscommissie ten
hoogste twaalf jaren bedraagt
7. t/m 9. (ongewijzigd)

Toelichting
Benoeming veronderstelt een besluit. Dat wil zeggen dat (in beginsel) de meerderheid van de
stemgerechtigden stem heeft uitgebracht op de voorgestelde kandidaat dan wel op een van de
voorgestelde kandidaten. Bij verkiezing is de kandidaat gekozen die de meeste stemmen van de
stemgerechtigden op zich heeft verenigd. Is er één kandidaat, dan kan deze kandidaat in beginsel met
één stem worden gekozen. Ter verduidelijking wordt dan ook voorgesteld, daar waar in de Statuten en
reglementen van de KNVB verkiezing staat maar benoeming wordt bedoeld, dat overeenkomstig te
wijzigen.
Een benoeming voor de duur van drie jaren zal zelden precies drie jaren duren. Benoemde leden
hebben namelijk zitting vanaf de dag volgende op de vergadering waarin de benoeming plaatsvond tot
en met de dag waarop de derde daaropvolgende jaarlijkse bondsvergadering dan wel de derde
daaropvolgende najaarsvergadering van de ledenraad amateurvoetbal wordt gehouden.
Laatstgenoemde vergaderingen zullen vaker niet dan wel precies drie jaren na een benoeming
plaatsvinden.
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Ter verduidelijking wordt daarom voorgesteld, daar waar dat nog niet in de reglementen
amateurvoetbal vermeld staat, toe te voegen dat benoemde leden zitting hebben tot en met de dag
waarop de derde daaropvolgende jaarlijkse bondsvergadering dan wel de derde daaropvolgende
najaarsvergadering van de ledenraad amateurvoetbal wordt gehouden.
Voorts wordt, ten behoeve van de consistentie, voorgesteld om de termen ‘zittingsperiode’ en
‘zittingstermijn’ te wijzigen in de meer gebruikelijke term ‘zittingsduur’.
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7.2 Licentiereglement Amateurvoetbal – Besluitvorming buiten vergadering
Voorstel
Voorgesteld wordt in te stemmen met wijziging van artikel 6 en 10 van het Licentiereglement Amateurvoetbal.
Toelichting
Op basis van de huidige reglementen moet de licentiecommissie altijd (fysiek) in vergadering
bijeenkomen om besluiten te kunnen nemen.
Omwille van slagvaardigheid maar ook gelet op efficiëntie wordt voorgesteld om de licentiecommissie
amateurvoetbal ook besluiten buiten vergadering te kunnen laten nemen. Dat is overigens voor
andere organen binnen de KNVB al zo vastgelegd.
Voor wat betreft de formulering is aansluiting gezocht bij de wijze waarop e.e.a. is geregeld bij
‘besluitvorming buiten vergadering door de raad van toezicht amateurvoetbal’.
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LICENTIEREGLEMENT AMATEURVOETBAL
Artikel 6 – Licentiecommissie en beroepscommissie
1. t/m 4.
1. t/m 4. (ongewijzigd)
5. De leden van de licentiecommissie en de
5. De leden van de licentiecommissie en de
beroepscommissie alsmede de secretaris
beroepscommissie alsmede de secretaris
genoemd in artikel 10 lid 8 en artikel 11 lid 9
genoemd in artikel 10 lid 89 en artikel 11 lid
van dit reglement zijn - behoudens een
9 van dit reglement zijn - behoudens een
eventueel op hen rustende wettelijke
eventueel op hen rustende wettelijke
verplichting tot het verschaffen van informatie
verplichting tot het verschaffen van
- gehouden tot geheimhouding van alle
informatie - gehouden tot geheimhouding
gegevens die zij in het kader van hun
van alle gegevens die zij in het kader van
werkzaamheden hebben verkregen. De
hun werkzaamheden hebben verkregen. De
leden van de licentiecommissie en de
leden van de licentiecommissie en de
beroepscommissie, voorafgaand aan hun
beroepscommissie, voorafgaand aan hun
benoeming, en de secretarissen van deze
benoeming, en de secretarissen van deze
beide commissies dienen schriftelijk een
beide commissies dienen schriftelijk een
geheimhoudingsverklaring en een
geheimhoudingsverklaring en een
onafhankelijkheidsverklaring af te geven.
onafhankelijkheidsverklaring af te geven.
Artikel 10 – Samenstelling licentiecommissie
1. en 2.
3. De licentiecommissie neemt slechts besluiten
indien ten minste drie leden ter vergadering
aanwezig zijn. De leden van de
licentiecommissie kunnen zich ter
vergadering niet doen vertegenwoordigen. In
geval de stemmen staken, is de stem van de
voorzitter van de licentiecommissie
doorslaggevend.

1. en 2. (ongewijzigd)
3. De licentiecommissie neemt slechts besluiten
indien ten minste drie leden ter vergadering
aanwezig zijn. De leden van de
licentiecommissie kunnen zich ter
vergadering niet doen vertegenwoordigen. In
geval de stemmen staken, is de stem van de
voorzitter van de licentiecommissie
doorslaggevend.

4. en 5.
6. De leden treden, behoudens het bepaalde in
lid 7 van dit artikel, in functie met ingang van
de dag volgende op die van de ledenraad
amateurvoetbal waarop zij zijn benoemd tot
en met de dag waarop de derde
daaropvolgende najaarsvergadering van de
ledenraad amateurvoetbal wordt gehouden.
7. en 8.

4. Besluiten kunnen ook buiten vergadering
worden genomen, mits alle leden zich
schriftelijk – waaronder mede begrepen een
telefax, email-bericht of een via andere
gangbare communicatiemiddelen
overgebracht op schrift ontvangen
reproduceerbaar bericht – vóór het
desbetreffende voorstel hebben uitgelaten.
45. en 56. (hernummeren)
67. De leden treden, behoudens het bepaalde in
lid 78 van dit artikel, in functie met ingang
van de dag volgende op die van de
ledenraad amateurvoetbal waarop zij zijn
benoemd tot en met de dag waarop de derde
daaropvolgende najaarsvergadering van de
ledenraad amateurvoetbal wordt gehouden.
78. en 89. (hernummeren)
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Toelichting
Omwille van een slagvaardigere besluitvorming door de licentiecommissie wordt voorgesteld om de
licentiecommissie amateurvoetbal ook besluiten buiten vergadering te kunnen laten nemen. Voor wat
betreft de formulering van het nieuwe lid 4 is aansluiting gezocht bij artikel 13 lid 6 van het Reglement
Amateurvoetbal (besluitvorming buiten vergadering door de raad van toezicht amateurvoetbal).
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7.3 Begripsbepalingen en Reglement Overschrijvingsbepalingen Amateurvoetbal Steunpunten
Voorstel
Voorgesteld wordt de begripsbepalingen te wijzigen alsmede artikel 7 van het Reglement
Overschrijvingsbepalingen Amateurvoetbal.
Toelichting
In onze reglementen staat nog het begrip ‘districtsbureaus’. We spreken nu echter van ‘steunpunten’.
Deze aanpassing voeren we nu ook door in de reglementen.
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BEGRIPSBEPALINGEN
Bureau

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

REGLEMENT OVERSCHRIJVINGSBEPALINGEN AMATEURVOETBAL
Artikel 7 – De termijnen voor indiening van een aanvraag en aanvang speelgerechtigdheid
1. t/m 3
1. t/m 3. (ongewijzigd)
4. Indien overschrijving wordt verleend, wordt
4. Indien overschrijving wordt verleend, wordt
de speler
de speler:
a. zoals genoemd in artikel 1 lid 1 onder a, b
a. zoals genoemd in artikel 1 lid 1 onder a, b
en e van dit reglement per 1 juli
en e van dit reglement per 1 juli
daaropvolgend speelgerechtigd voor zijn
daaropvolgend speelgerechtigd voor zijn
nieuwe club;
nieuwe club;
b. zoals genoemd in artikel 1 lid 1 onder c, d
b. zoals genoemd in artikel 1 lid 1 onder c, d
en g van dit reglement uiterlijk een maand
en g van dit reglement uiterlijk een maand
na de datum waarop het verzoek tot
na de datum waarop het verzoek tot
overschrijving het bondsbureau of het
overschrijving het bondsbureau of het
districtskantoor heeft bereikt,
districtskantoorsteunpunt heeft bereikt,
speelgerechtigd voor zijn nieuwe club.
speelgerechtigd voor zijn nieuwe club.
5. t/m 7.
5. t/m 7. (ongewijzigd)

Toelichting
Als onderdeel van de zogeheten doorontwikkeling van de organisatie van het amateurvoetbal is
besloten de districtsbureaus van de KNVB steunpunten te noemen. Derhalve worden
bovengenoemde wijzigingen voorgesteld.
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7.4 Reglement Amateurvoetbal – Screening overgangsregelingen
Voorstel
Voorgesteld wordt in te stemmen met wijziging van het Reglement Amateurvoetbal artikel 39
Toelichting
Als gevolg van het inwerkingtreden van enkele artikelen in het Reglement Amateurvoetbal is een
aantal overgangsregelingen niet meer van toegevoegde waarde. Deze worden daarom geschrapt.
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REGLEMENT AMATEURVOETBAL
Artikel 39 – Overgangsregelingen
1. Artikel 17 en 19 van dit reglement treden
eerst in werking op een door het bestuur
amateurvoetbal te bepalen datum. Tot die tijd
blijft de regeling van kracht omtrent de
samenstelling en verkiezing van leden van
de verenigingsraad amateurvoetbal en de
bondsafgevaardigden in het Reglement
Amateurvoetbal.
2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid,
treedt Titel 4 van dit reglement eerst in
werking na afloop van de dag waarop met
inachtneming van het bepaalde in lid 1, de
eerste verkiezingsprocedure overeenkomstig
artikel 19 van dit reglement is afgerond. Tot
die tijd blijft de regeling van kracht
opgenomen in Titel 4 van het Reglement
Amateurvoetbal.
3. Waar in dit reglement wordt gesproken van
ledenraad amateurvoetbal moet tot het in
werking treden van titel 4 van dit reglement
overeenkomstig het bepaalde in het vorige
lid, worden gelezen: verenigingsraad
amateurvoetbal.
4. De leden van de verenigingsraad
amateurvoetbal blijven in functie totdat de
eerste leden van de ledenraad
amateurvoetbal in functie treden.
5. De bondsafgevaardigden gekozen door de
verenigingsraad amateurvoetbal blijven in
functie totdat de eerste leden van de
ledenraad amateurvoetbal in functie treden.
6. Voor het bepalen van de maximale
zittingstermijn als bedoeld in artikel 4 lid 5,
artikel 9 lid 4 en artikel 19 lid 6 van dit
reglement wordt mede betrokken de duur
waarin een functie is vervuld in het bestuur
amateurvoetbal, een districtsbestuur, een
districtscollege, de algemene vergadering
amateurvoetbal en/of de verenigingsraad
amateurvoetbal, met dien verstande dat
indien een persoon is benoemd of gekozen
in een functie waarvoor een maximale
zittingsduur geldt welke nog niet is
verstreken, de resterende zittingsduur voor
de toepassing van de genoemde bepalingen
uit dit reglement geldt als maximale
zittingstermijn.
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1. Artikel 17 en 19 van dit reglement treden
eerst in werking op een door het bestuur
amateurvoetbal te bepalen datum. Tot die tijd
blijft de regeling van kracht omtrent de
samenstelling en verkiezing van leden van
de verenigingsraad amateurvoetbal en de
bondsafgevaardigden in het Reglement
Amateurvoetbal.
2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid,
treedt Titel 4 van dit reglement eerst in
werking na afloop van de dag waarop met
inachtneming van het bepaalde in lid 1, de
eerste verkiezingsprocedure overeenkomstig
artikel 19 van dit reglement is afgerond. Tot
die tijd blijft de regeling van kracht
opgenomen in Titel 4 van het Reglement
Amateurvoetbal.
3. Waar in dit reglement wordt gesproken van
ledenraad amateurvoetbal moet tot het in
werking treden van titel 4 van dit reglement
overeenkomstig het bepaalde in het vorige
lid, worden gelezen: verenigingsraad
amateurvoetbal.
4. De leden van de verenigingsraad
amateurvoetbal blijven in functie totdat de
eerste leden van de ledenraad
amateurvoetbal in functie treden.
5. De bondsafgevaardigden gekozen door de
verenigingsraad amateurvoetbal blijven in
functie totdat de eerste leden van de
ledenraad amateurvoetbal in functie treden.
6. Voor het bepalen van de maximale
zittingstermijn als bedoeld in artikel 4 lid 5,
artikel 9 lid 4 en artikel 19 lid 6 van dit
reglement wordt mede betrokken de duur
waarin een functie is vervuld in het bestuur
amateurvoetbal, een districtsbestuur, een
districtscollege, de algemene vergadering
amateurvoetbal en/of de verenigingsraad
amateurvoetbal, met dien verstande dat
indien een persoon is benoemd of gekozen
in een functie waarvoor een maximale
zittingsduur geldt welke nog niet is
verstreken, de resterende zittingsduur voor
de toepassing van de genoemde bepalingen
uit dit reglement geldt als maximale
zittingstermijn.
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7. Met uitzondering van het bepaalde in lid 6,
vervalt dit artikel met het inwerking treden
van Titel 4 van dit reglement overeenkomstig
het bepaalde in lid 2.

7. Met uitzondering van het bepaalde in lid 6,
vervalt dit artikel met het inwerking treden
van Titel 4 van dit reglement overeenkomstig
het bepaalde in lid 2.

Toelichting
Met de inwerkingtreding van Titel 4 van het Reglement Amateurvoetbal vervalt dit artikel met
uitzondering van het bepaalde in lid 6, overeenkomstig het bepaalde in lid 7 jo. lid 2.
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8. BENOEMING LEDEN TUCHTORGANEN
Voorstel
Instemmen met onderstaande benoemingen.
Toelichting
De volgende nieuwe kandidaten kunnen worden benoemd: In de agenda is aangekondigd dat er nog
gezocht werd naar een kandidaat voor de vacature in de regionale commissie van beroep West.
Inmiddels is de heer T.M. Sanders bereid gevonden deze vacature in te vullen. Onderstaand het
nieuwe schema van benoemingen.
Steunpunt /

Naam

Tuchtorgaan:

(her)benoemd

landelijk
Noord / Oost

t/m het jaar:
H.M. de Vries

Commissie van beroep

2018

F.M.C. Boesberg

Commissie van beroep

2020

M. van Leeuwen

Commissie van beroep

2020

R. Tamourt

Tuchtcommissie regio Zwolle

2020

Zuid

R.H.M. Roelofs

Commissie van beroep

2020

West

G.W.A.Takács

Commissie van beroep

2020

T.M. Sanders

Commissie van beroep

2020

De volgende commissieleden zijn aftredend en niet herkiesbaar:
District

Tuchtcommissie

Noord/Oost

Commissie van beroep

Aanklager

R.P. Soeters
F. Koster
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9. SAMENSTELLING VOORDRACHTSCOMMISSIE
Voorstel
Het voorstel Pier Eringa en Jos Vranken in eigen functie te herbenoemen wordt ingetrokken. Daarvoor
in de plaats wordt voorgesteld:
1. Te komen tot de inrichting van een voordrachtscommissie bestaande uit
a. Een door de raad van toezicht aan te wijzen lid, en
b. twee ter vergadering van 25 november aan te wijzen leden uit het midden van de
ledenraad
2. Deze voordrachtscommissie krijgt tot taak krijgen te komen tot een voordracht voor de positie
van voorzitter van de raad van toezicht amateurvoetbal en een lid van de raad van toezicht.
3. Deze voordracht te agenderen voor een daartoe uit te roepen buitengewone vergadering van
de ledenraad te houden op 18 december a.s. (voorafgaande aan de reeds vastgestelde
bondsvergadering), waarbij op voorhand toestemming wordt gevraagd vanuit de
voordrachtscommissie uiterlijk op 11 december a.s. de voordracht ter kennis te brengen aan
de vergadering .
Toelichting
Op de agenda van de ledenraad van 25 november a.s. staat onder agendapunt 9 de herbenoeming
van de Pier Eringa en Jos Vranken als respectievelijk voorzitter en lid van de raad van toezicht
geagendeerd.
Wij hebben moeten constateren dat de procedure die is gevolgd om te komen tot voordracht tot
herbenoeming en de wijze waarop de herbenoeming nu geagendeerd niet conform het daartoe
bepaalde in de reglementen is.
Kort gezegd komt het erop neer dat in tegenstelling tot de werkwijze zoals die tot voor enkele jaren
gold, nu onderlinge verwijzingen in de artikelen 9 en 10 van het reglement amateurvoetbal met zich
mee brengen dat herbenoemingen op dezelfde wijze dienen te worden vormgegeven als een ‘nieuwe’
benoeming.
Voor de benoeming van een ‘nieuw’ lid van de raad van toezicht geeft artikel 10 – samengevat - aan
dat sprake moet zijn van de samenstelling van een voordrachtscommissie die een profiel opstelt en
via een open procedure zorg draagt voor werving van kandidaten. Het is uiteindelijk ook de
voordrachtscommissie die de voordracht doet aan de ledenraad met in achtneming van een termijn
van twee weken voor de vergadering de schriftelijk kennisgeving van de voorgedragen kandidaat.
Mede ingegeven door het feit dat eerder herbenoemingen hebben plaatsgevonden, te weten in
november 2015 en november 2016 hebben wij de afgelopen dagen extern advies ingewonnen bij
Wino van Veen (hoogleraar vennootschaps- en rechtspersonenrecht aan de Vrije Universiteit te
Amsterdam en veelvuldig betrokken bij de het opstellen van reglementen van de KNVB).
Daarbij zijn twee vragen aan de orde geweest:
•
•

Bestaat er ruimte om ten aanzien van herbenoemingen af te wijken van volledige procedure
zoals omschreven voor werving van leden van de raad van toezicht voor eerste benoemingen
en, zo ja, in welke mate.
Gegeven het feit dat in november 2015 en 2016 al herbenoemingen hebben plaatsgevonden;
wat betekent e.e.a. voor de herbenoemingen?
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Van de zijde van Wino van Veen is - zakelijk weergegeven - aangegeven dat:
•

•

Bij herbenoeming moet de procedure worden gevolgd die geldt voor benoeming. Een
voordracht door een commissie van de ledenraad is voor de kandidaat in kwestie een robuust
signaal. Voorstelbaar is dat de open werving achterwege blijft als de commissie van oordeel is
dat desbetreffende kandidaat geschikt is voor herbenoeming.
Voor wat betreft de in het verleden reeds verrichte herbenoemingen geldt dat Van Veen stelt
dat daar niet veel meer aan te doen is. Waarbij eveneens wordt aangetekend dat als die
benoeming meer dan een jaar geleden heeft plaats gevonden, het gebrek inmiddels geheeld
is.

De vraag kan worden gesteld of bij het vaststellen van dit reglement (medio 2015) we inderdaad
bedoeld hebben te regelen dat ook bij herbenoemingen van de zittende leden van de raad van
toezicht de totale procedure gevolgd diende te gaan worden. Navraag bij toentertijd direct betrokken
heeft tot op heden opgeleverd dat niet bedoeld is.
Voorgaande laat onverlet dat de reglementen nu wel zo wijzen. De huidige regelgeving is leidend. Dit
alles wegende komen bestuur amateurvoetbal en raad van toezicht tot de conclusie dat agendapunt 9
dient te worden aangepast. Dat doet ook de rol en positie van de ledenraad in dezen.
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