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OPENING

De heer Van Wijk, die bij afwezigheid van de heer Eringa als voorzitter optreedt, opent de vergadering
en heet de aanwezigen welkom.

2.

TERUGKOPPELING WEURO 2017

De vergadering wordt geïnformeerd over (de resultaten van) het WEURO 2017 toernooi, dat
afgelopen zomer in Nederland is gehouden. De presentatie wordt als bijlage aan het verslag
toegevoegd.
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3.

MEDEDELINGEN EN INGEKOMEN STUKKEN

De ledenraad heeft de mogelijkheid gekregen vooraf vragen en opmerkingen in te dienen. Deze zijn
voorzien van een reactie van het bestuur amateurvoetbal en vervat in een document V&A. Dit
document vormt onderdeel van dit verslag en wordt als bijlage toegevoegd.

3.1 Berichten van verhindering
Ledenraadsleden Bakker, Boelens, De Jong en De Ruiter hebben zich afgemeld voor de vergadering.
Ook voorzitter Eringa is verhinderd de vergadering bij te wonen.

3.2 Public affairs
De vergadering is in het bezit gesteld van de periodieke update van het bureau Public Affairs met
hierin informatie over de volgende lobbyonderwerpen:

1.
a.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Regeerakkoord Rutte III: inzet van het Nederlands voetbal
Lobby KNVB
Wet Markt en Overheid
Wet Werk en Zekerheid gaat op de schop
Versterking van verenigingen
Verruiming vrijwilligersregeling
Programma Veilig Sportklimaat
Verruiming btw-sportvrijstelling: sport wordt voor 241 miljoen gecompenseerd.

In deze memo is melding gemaakt van de podcast over o.a. de Gemeenteraadsverkiezingen 2018.
Een en ander is separaat aan de ledenraad verzonden.

3.3 Stand van zaken governance
Met de komst van Erik Gudde als directeur/bestuurder betaald voetbal is de uitwerking ter hand
genomen van de opdracht van de gezamenlijke toezichthouders aan de besturen betaald voetbal en
amateurvoetbal om binnen drie maanden te komen met een uitwerking van de nieuwe topstructuur
voor de KNVB. Dit sluit nog aan op de fase 1 van het governancetraject.
In het licht van fase 2 (deel dat zich richt op de governance binnen amateurvoetbal): op 10 en 11
november heeft de bijeenkomst plaatsgevonden in het verband van de ledenraad. De uitkomsten
hiervan zijn input voor verder vervolg.

3.4 Proces voortgang optimaliseren voetbalpiramide
Medio oktober is de ledenraad in het bezit gesteld van de procesaanpak die moet leiden tot
voorstellen voor de buitengewone bondsvergadering van 19 maart 2018. Conform planning is op 15
november de klankbordgroep bijeengeweest. Via een separaat bericht is de ledenraad op hoofdlijnen
geïnformeerd over deze bijeenkomst. Voor 24 november staat de eerste bijeenkomst gepland van de
projectgroep bestaande uit vertegenwoordigers vanuit amateur- en betaald voetbal. Dat is ook het
moment waarop de verkenners hun werkzaamheden afronden.

3.5 Strategisch plan 2018-2022
Het KNVB beleidsplan Voetbal om van te houden zit in zijn laatste seizoen. Dit betekent dat er dit
seizoen gewerkt wordt aan een opvolgend plan voor de periode 2018-2022. Het doel is om hier een
gedragen, KNVB-breed plan van te maken, met een heldere focus en koers.
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De afgelopen tijd is intern de dialoog over dit onderwerp gestart. De eerste inhoudelijke contouren
worden geschetst. De komende periode worden deze samen met clubs en stakeholders verder
ingevuld.
Onderstaand een grove schets van het proces.

De ledenraad zal in de fase van ‘dialoog, uitwerking’ inhoudelijk betrokken worden en op gezette tijden
over de (proces)voortgang worden geïnformeerd, alvorens vaststelling door de bondsvergadering zal
plaatsvinden.

3.6 Voortgang communicatie
Er wordt gewerkt aan verbetering van de informatievoorziening richting ledenraad en raad van
toezicht. Vanaf 1 januari wordt invulling gegeven aan een nieuw plan om dit gestalte te geven. Dit
heeft tot doel een evenwichtiger beeld te geven van de KNVB in de media. De ANPapp-mail komt te
vervallen. De dienst is naar prijs/kwaliteit-verhouding niet in balans. Daarvoor in de plaats komt een
nieuw product waarin niet alleen krantenberichten worden opgenomen, maar ook berichten in de
social media, radio en tv. Dit instrument is webbased, is daarmee op elk moment actueel en wordt
door aangeslotenen zelf benaderd. Er komt een wekelijkse media update, per kwartaal wordt een
algemene analyse gedaan en incidenteel vindt een analyse plaats van bepaalde thema’s en projecten.
Los van het voorgaande wordt een betere informatievoorziening verzorgd in het kader van beleid,
begroting en strategische agenda. Dit seizoen zal drie keer een update worden verstrekt. We
proberen dit seizoen verschillende manieren uit. De nieuwsbrief amateurvoetbal wordt gecontinueerd.
Uiteraard zal daar waar nodig ook ad hoc met ledenraad en raad van toezicht worden
gecommuniceerd.
Afgesproken wordt om Lonneke Scheepmaker indien gewenst uit te nodigen voor een volgende
vergadering van de ledenraad om praktische uitleg te geven, en in een later stadium een
evaluatiemoment in te plannen.

3.7 Benoeming leden tuchtorganen
Er wordt een aantal aanvullende benoemingen voorgesteld. Deze worden meegenomen bij
agendapunt 8.

3.8. Aangepast voorstel herbenoeming leden raad van toezicht
Het aangepaste voorstel wordt behandeld bij agendapunt 9. De naamgeving van dit agendapunt 9. is
veranderd in: samenstelling voordrachtscommissie.
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3.9 Benaderen van jeugdspelers en externe scouting
Ledenraadsleden Wicher Schreuders, Ludo Goudkuil en Ton Hendrickx hebben een notitie opgesteld
over het onderwerp 'benaderen van jeugdspelers en externe scouting'. Deze notitie is in het bezit
gesteld van het bestuur amateurvoetbal met het verzoek deze in behandeling te nemen.
Het bestuur bedankt de samenstellers voor deze uitgebreide notitie. Aangezien dit thema geen
onderdeel uitmaakt van de strategische agenda, zal de afhandeling hiervan de nodige tijd en aandacht
eisen. Er zal een procesvoorstel worden opgesteld. Voorgesteld wordt dit in het voorjaar van 2018 te
behandelen.
De vergadering stemt hiermee in. Wel wordt gevraagd om voor de tussentijd de huidige richtlijnen te
publiceren. Deze staan namelijk niet in het handboek competitie.

3.10 Mededelingen directeur/bestuurder
Onderhandelingen OranjeLeeuwinnen
De onderhandelingen over een nieuwe financiële regeling verlopen voorspoedig. De
directeur/bestuurder verwacht op korte termijn nadere mededelingen te kunnen doen.
Extra vergadering ledenraad
Er is een extra vergadering van de ledenraad gepland voorafgaand aan de bondsvergadering op 18
december. Aan de orde komen de herbenoemingen van de raad van toezicht, conform het
procedurevoorstel bij agendapunt 9, en het voorbereiden van de bondsvergadering.
Vanuit de ledenraad wordt ongenoegen geuit over het feit dat de bondsvergadering is verplaatst
vanwege twee wedstrijden in betaald voetbal en/of het feit dat de datum niet paste in de agenda van
bondsbestuurders. Er wordt op aangedrongen om in de toekomst vast te houden aan de afgesproken
planning. Van bestuurszijde wordt aangegeven dat dit een terecht punt is, excuses voor de gang van
zaken worden gemaakt.
Voetbal.TV
23 november is Voetbal.TV gelanceerd in samenwerking met Talpa Network. In eerdere instantie is de
ledenraad al van dit voornemen in kennis gesteld. Begin januari kan naar verwachting een volgende
update worden gegeven. Voetbal.TV biedt veel kansen. Zowel voor het vergroten van plezier en
beleving van het amateurvoetbal in brede zin, als voor het creëren van nieuwe verdienmodellen.
Vanuit de directie is mevrouw Römers betrokken bij de pilot die nu loopt. De pilot moet op veel punten
inzichten opleveren - waaronder op financieel en juridisch vlak – die bepalend zijn voor het vervolg.
Interview voetbalpiramide
De directeur/bestuurder heeft een interview afgegeven aan het Algemeen Dagblad. Centrale kwestie
daarbij: de voetbalpiramide.
Seksuele intimidatie
Op 12 december wordt het rapport van de commissie De Vries gepubliceerd. De ledenraad zal
hierover zo vroeg mogelijk worden geïnformeerd. Nieuwsuur zal aanstaande dinsdag aandacht
besteden aan een specifiek geval dat speelt in het amateurvoetbal. De heer Van Berkum gaat ter
vergadering hier in het kort op in.
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De heer Bolhaar geeft in aanvulling op de vraag door hem gesteld en beantwoord in de V&A aan
content te zijn met de reactie van het bestuur om meer aandacht te besteden aan afstemming tussen
strafrecht en tuchtrecht, en dat dit is ingebracht bij de commissie De Vries. Desgevraagd wordt
aangegeven dat op basis van het rapport De Vries moet worden bezien of het reglement seksuele
intimidatie moet worden aangepast.

4.

VERSLAGEN

4.1 Ledenraad amateurvoetbal 30 september 2017
4.2 – Onderzoek governance en besluitvormingsprocessen
Desgevraagd wordt toegelicht dat met ‘de indiener’ de heer Bolhaar wordt bedoeld en dat het gaat om
de punten vanuit het amendement. Hij heeft deze schriftelijk ingediend bij de bondsvergadering.
Met inachtneming van het bovenstaande wordt het verslag vastgesteld.
Naar aanleiding van het verslag worden de volgende punten aan de orde gesteld.
3.1 – Wijze notulering
In lijn van het rapport Berenschot is gekozen voor een zakelijke notulering. De kern van de discussie
wordt weergegeven. Als sprake is van persoonlijke inbreng, wordt de naam erbij genoemd. Als het
gaat om stemverklaringen worden de naam en de verklaring toegevoegd. Ook bij stemmingen worden
namen vermeld. Vastgesteld wordt deze lijn te hanteren.
4.3 – Optimalisering voetbalpiramide
Het aantal promovendi via de nacompetitie van de 1e klasse en de hoofdklasse is gehalveerd. Dit is
een bestuurlijke beslissing geweest en besproken met belangenverenigingen. Toegezegd is dit punt
ook mee te nemen in de uitgebreide evaluatie ten aanzien van de optimalisering voetbalpiramide. Er
wordt op aangedrongen deze evaluatie niet alleen met de belangenverenigingen te bespreken maar
ook alle andere verenigingen erbij te betrekken. Dit wordt toegezegd.
5. – Ontwikkelingen nieuwe spelvormen pupillenvoetbal
Het evaluatietraject wordt op dit moment vormgegeven. Het zal uit verschillende delen bestaan en is
in tijd iets vooruitgeschoven. Met het oog op het implementatietraject is een klankbordgroep
geformeerd waarin door een aantal verenigingen wordt geparticipeerd. Dit zijn met name clubs die
zich in het voortraject kritisch hebben opgesteld. De ledenraad zal worden geïnformeerd over de
samenstelling van de klankbordgroep. Verder zal de ledenraad in kennis worden gesteld van de
planning van de evaluatie.
7. – Ad hoc commissie lokale samenwerking
Er wordt in de 2e helft van het seizoen een landelijke bijeenkomst van ambassadeurs en
verenigingsadviseurs gepland op basis van de lokaal gehouden bijeenkomsten. Ook de
ledenraadsleden worden hiervoor uitgenodigd.
7. - Nacompetitie
De heer Schreuder heeft de vorige vergadering een vraag gesteld over de PD-regeling. Deze is in het
document V&A ten aanzien van de agenda ledenraad van 25 november 2017 uitgebreid beantwoord.
In aanvulling daarop benadrukt de heer Schreuders dat de kritiek zich niet alleen richt op het
organiseren van één finalewedstrijd (i.p.v. uit/thuis), maar op alle beslissingen die in één wedstrijd
moeten plaatsvinden. Gelet op de tijdsdruk vanuit de speeldagenkalender is hier echter begrip voor.
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Het grootste kritiekpunt is echter het feit dat door loting wordt bepaald wie thuis- en wie uitspeelt.
Afgesproken wordt dat de directeur/bestuurder het proces van beslissingswedstrijden met
inachtneming van het bovenstaande nog eens nader beschouwt en hiermee terugkomt richting
ledenraad.
7. – Belastingregimes districten
De status hiervan zou worden gecheckt en teruggekoppeld. Dit punt staat nog open op de actielijst.
Deze lijst wordt geactualiseerd en in het bezit gesteld van de ledenraad.
De heer Van Praag vult aan dat het punt van de verschillende belastingdienstregimes ook onder de
aandacht is van de Nederlandse Sportraad. Zij gaan hierover het gesprek aan met het ministerie van
financiën.

5.

VERANTWOORDING 2016/17

5.1

Verslag bestuur amateurvoetbal

De vergadering heeft kennisgenomen van het verslag van het bestuur amateurvoetbal over het
seizoen 2016/’17. Het afgelopen seizoen is voor het eerst gewerkt met een strategische agenda. Door
te kiezen voor een beperkt aantal overkoepelende thema’s wordt organisatie breed richting gegeven
aan de plannen. De thema’s zijn uitgewerkt in 34 plannen en activiteiten. In de rapportage is op
hoofdlijnen inzicht verschaft in de activiteiten en de resultaten.
Richting het seizoen 2017/’18 zijn de volgende leerpunten geformuleerd:
•
•

•

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.

De vergadering spreekt complimenten uit over het verslag. Naar aanleiding van het verslag worden de
volgende punten aan de orde gesteld.
KICKS
In de V&A is gevraagd om een toelichting. Hieruit wordt niet helemaal duidelijk wat de rol van de clubs
in dit traject is. Het lijkt erop dat KICKS een concurrent voor de verenigingen is.
In de strategische agenda is bepaald dat de KNVB nieuwe voetballers aan zich wil binden. Naast de
vereniging en de trainer, staat de voetballer centraal. Dit is een van de manieren om dit gestalte te
geven. Het is aan de individuele voetballer zelf te bepalen hoe hij of zij de sport beoefent. Natuurlijk
gaat de voorkeur ernaar uit dat dit via de clubs gebeurt. Het streven is dan ook om in het KICKSproject zoveel mogelijk samen met de clubs op te trekken. Het initiëren van alternatieve vormen van
voetbal en/of alternatieve organisatieverbanden wordt cruciaal geacht. Als dergelijke initiatieven niet
worden ondernomen, zal het ledenaantal van de KNVB in de toekomst steeds lager worden is de
overtuiging bij directie/bestuur.
Desgevraagd wordt aangegeven dat dit soort thema’s aan de orde komt in de nieuwe strategie
2018-2022. De discussie hierover komt in februari op de agenda van de ledenraad.
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Digitalisering
In de V&A is aangegeven dat het verenigingspanel niet efficiënt wordt ingezet.
Onderkend wordt dat dit al langer punt van zorg is. Toegezegd wordt op korte termijn te bepalen of dit
instrument nog past binnen de nieuwe communicatiestrategie. Maar het zal dan wel vaker moeten
worden gebruikt. Als het niet meer passend is, moet het worden afgeschaft.
Dichter bij de clubs
Gevraagd wordt of er een objectief beeld bestaat of de KNVB ‘dichter bij de clubs’ is gekomen zoals
de bedoeling was bij de organisatorische veranderingen van de laatste jaren binnen amateurvoetbal.
Via de servicemeting wordt dit in beeld gebracht. De uitkomsten hiervan kunnen t.z.t. worden gedeeld
met de ledenraad. Er zijn veel meer contactmomenten dan in het verleden en op andere manieren. Er
is ook nog een subjectieve kant. Het is lastig om dat te vertalen in ‘dichter bij de clubs’. Ook deze
contacten en de kwaliteit ervan moeten uiteindelijk worden meegenomen in de analyse. Het meten
daarvan heeft (nog) onvoldoende vorm gekregen.

5.2

Verslag raad van toezicht amateurvoetbal

De vergadering heeft met instemming kennisgenomen van het verslag van de raad van toezicht
amateurvoetbal 2016/’17. Het verslag heeft betrekking op de wijze waarop in algemene zin vorm is
gegeven aan de toezichthoudende rol en het toezicht op de financiën in specifieke zin, inclusief de
bevindingen van de raad van toezicht ten aanzien van de jaarrekening 2016/’17.

5.3

Jaarverslag 2016/’17

De vergadering heeft kennisgenomen van het jaarverslag 2016/’17.

6.

FINANCIËN

6.1

Jaarrekening amateurvoetbal 2016/’17

De vergadering is in het bezit gesteld van de jaarrekening amateurvoetbal 2016/’17 en het
accountantsverslag.
De concept-jaarrekening is op 7 september 2017 met de ledenraad besproken. Op dat moment had
de accountant zijn werkzaamheden nog niet afgerond. De uitkomsten van deze bijeenkomst zijn terug
te vinden in de jaarrekening.
Er is een negatief resultaat van € 218.000. Dit geeft een vertekend beeld en wordt sterk beïnvloed
door incidentele zaken Er is ongeveer 1,1 miljoen teruggegeven aan de leden. Dat bedrag is
verantwoord in deze jaarrekening. Daarnaast is een bijdrage ontvangen van de UEFA van € 500.000.
Als zou worden uitgegaan van de exploitatiecijfers zou het resultaat € 429.000 zijn. Een laatste
genoemde zaak is de verkoop van een van de voormalige districtskantoren.
Het voorstel is om het negatieve resultaat van € 218.000 te onttrekken aan de algemene reserves en
een bestemmingsreserve te creëren van € 500.000, zijnde de eenmalige uitkering van de UEFA.
Hierbij wordt rekening gehouden met gemaakte afspraken omtrent het weerstandsvermogen.
De vergadering is tevreden over het gevolgde proces, waaronder de bijeenkomst van 7 september. In
het accountantsverslag staat nog een aantal zaken met geel en oranje gemarkeerd. De vergadering is
benieuwd naar de progressie op deze punten.
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De auditcommissie heeft een goedkeurende verklaring afgegeven. De jaarrekening geeft een helder
en goed beeld van de financiële positie en het resultaat is tevredenstellend. Eveneens zijn de
liquiditeit en solvabiliteit goed. De interne beheersing is de afgelopen periode enorm vooruitgegaan.
De accountant heeft een aantal kleine verbetervoorstellen aangedragen voor wat het amateurvoetbal
betreft, waaronder de IT-organisatie en de beveiliging van persoonsgegevens. Deze worden
opgepakt. Richting de toekomst moet rekening worden gehouden met lagere sponsorinkomsten.
Naar aanleiding hiervan wordt aan de orde gesteld dat leden in toenemende mate lijken te worden
benaderd via de KNVB door commerciële partijen. De vraag hierbij is of er hierover concrete
afspraken bestaan. Die bestaan; er is sprake van een uitgewerkt protocol, waarin nadrukkelijk
voorwaarden worden gesteld aan frequentie, doelgroep en product. In het kader van de nieuwe
Europese regelgeving (Algemene verordening gegevensbescherming ingangsdatum 25 mei 2018) is
dit bijzonder relevant. In dit licht wordt ook aandacht gevraagd voor de rol en verplichtingen van de
verenigingen zelf ten aanzien van bescherming van persoonsgegevens van leden. Zij zijn zich hier
vaak niet voldoende van bewust. Dit wordt meegenomen in het (interne) kernteam dat zich bezighoudt
met de introductie van de wetgeving binnen de KNVB.
De vergadering is content met het feit dat IT een prominente plaats inneemt in de plannen. Dit is
belangrijk voor een moderne organisatie. Het is wel van belang de risico’s te onderkennen van het
gebruik van persoonsgegevens. Afgesproken wordt het totaalpakket, inclusief het commerciële
gebruik van gegevens te bespreken in een bijeenkomst met de ledenraad. Dit kan in goed in
combinatie met Voetbal.TV.
Er is een negatieve voorziening getroffen ten aanzien van de KNVB Campus. De vergadering is
benieuwd naar de exploitatie en wat de risico’s zijn voor de KNVB. Afgesproken wordt de ledenraad
hierover te informeren.
De vergadering stelt de jaarrekening 2016/’17 vast, neemt kennis van het accountantsverslag en
stemt in met het voorstel van het bestuur amateurvoetbal om 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.

6.2

Verlenen van kwijting bestuur amateurvoetbal

De vergadering verleent kwijting aan het bestuur amateurvoetbal.

6.3

Verlenen van kwijting raad van toezicht amateurvoetbal

De vergadering verleent kwijting aan de raad van toezicht amateurvoetbal.
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7.

REGLEMENTAIRE AANGELEGENHEDEN

7.1

Reglement Amateurvoetbal, Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal
en Licentiereglement Amateurvoetbal – Benoeming en zittingsduur

De vergadering stemt in met onderstaande wijzigingen van:
- Reglement Amateurvoetbal artikelen 4, 9, 11, 25 en 39
- Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal artikelen 5, 8 en 10
- Licentiereglement Amateurvoetbal artikelen 10 en 11
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 juistere weergave is. In het geval van de ledenraad is ‘verkiezing’ wel de goede
terminologie. In het verband van de ledenraad wordt de terminologie ‘verkiezing’ gehandhaafd, in
de overige gevallen wordt ‘verkiezing’ vervangen door ‘benoeming’;
2. Gekozen wordt overal het begrip ‘zittingsduur’ te gebruiken (in plaats van ‘zittingsperiode’ en/of
‘zittingstermijn’);
3. In de reglementsteksten wordt de zittingsduur nu zo gekoppeld, dat personen altijd aftreden
(daags) na een vergadering van ledenraad of de bondsvergadering. Hierdoor ontstond ooit een
‘gat’ tussen twee personen en/of termijnen.
Naar aanleiding hiervan kondigt de heer Timmermans aan een voorstel voor te bereiden om de
zittingsduur van vier keer drie jaar te wijzigen in drie keer vier jaar. Dit geldt dan zowel voor ledenraad
als bestuur amateurvoetbal en raad van toezicht. Uit een eerste peiling blijkt hier draagvlak voor te
bestaan. Een inhoudelijke discussie en de uiteindelijke besluitvorming vinden plaats op het moment
dat een uitgewerkt voorstel aan de orde is. Bij de uitwerking wordt de klankbordgroep governance
betrokken en wordt ook gekeken naar de rest van de organisatie teneinde uniformiteit te waarborgen.
Vroeg in 2018 moet bekend zijn of er in het najaar verkiezingen worden gehouden.
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.
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6. Degene die is benoemd, treedt in functie de
dag na zijn benoeming, tenzij de raad van
toezicht amateurvoetbal anders heeft
bepaald.

7.
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.

6. Degene die is benoemd, treedt in functie de
dag na zijn benoeming, tenzij de raad van
toezicht amateurvoetbal anders heeft
bepaald, tot en met de dag waarop de derde
daaropvolgende jaarlijkse vergadering van
de bondsvergadering wordt gehouden.
7. (ongewijzigd)

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
vergadering van de bondsvergadering wordt
gehouden.
2. Een lid van de raad van toezicht
2. Een lid van de raad van toezicht
amateurvoetbal treedt af aan het einde van
amateurvoetbal treedt af aan het einde van
de dag na ommekomst van de duur
de dag na ommekomst van de duur waarvoor
waarvoor hij is benoemd.
hij is benoemd.
3.
23. (hernummeren)
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 verkiesbarebenoembare
één naam bevatten;
plaats meer dan één naam bevatten;
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g. meer bevatten dan een duidelijke
aanwijzing van de persoon, die bedoeld
is.
9. en 10.
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
de toepassing van de genoemde bepalingen
uit dit reglement geldt als maximale
zittingstermijn.
7.

g. meer bevatten dan een duidelijke
aanwijzing van de persoon, die bedoeld
is.
9. en 10. (ongewijzigd)

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
de toepassing van de genoemde bepalingen
uit dit reglement geldt als maximale
zittingsduurtermijn.
7. (ongewijzigd)

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

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
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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.

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.
2. De gekozen leden hebben zitting vanaf de
2. De gekozenbenoemde leden hebben zitting
dag volgend op die van de vergadering
vanaf de dag volgend op die van de
waarin zij zijn gekozen.
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 3. De hoofdaanklagers en de voorzitters van de
commissies worden in functie gekozen.
commissies worden in functie
gekozenbenoemd.
4. De aanklagers in de colleges van
4. De aanklagers in de colleges van aanklagers,
aanklagers, de leden van de
de leden van de tuchtcommissies en de
tuchtcommissies en de leden van de
leden van de commissies van beroep
commissies van beroep kiezen uit hun
kiezenbenoemen uit hun midden een
midden een plaatsvervangend
plaatsvervangend hoofdaanklager,
hoofdaanklager, respectievelijk een
respectievelijk een plaatsvervangend
plaatsvervangend voorzitter.
voorzitter.
5. a. Jaarlijks treedt zoveel mogelijk een derde
5. a. Jaarlijks treedt zoveel mogelijk een derde
van de functionarissen volgens een op te
van de functionarissen volgens een op te
maken rooster af.
maken rooster af.
b. Aftredende functionarissen zijn terstond
b. Aftredende functionarissen zijn terstond
herkiesbaar met dien verstande dat de
herkiesbaarbenoembaar met dien
totale zittingsduur in dezelfde functie – al
verstande dat de totale zittingsduur in
dan niet aaneengesloten - maximaal 12
dezelfde functie – al dan niet
jaar bedraagt.
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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.

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.

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)
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7.2

Licentiereglement Amateurvoetbal – Besluitvorming buiten vergadering

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 van de noodzakelijke tekst is aansluiting gezocht bij de wijze waarop
e.e.a. is geregeld bij ‘besluitvorming buiten vergadering door de raad van toezicht amateurvoetbal’.
De vergadering stemt in met onderstaande wijziging van artikel 6 en 10 van het Licentiereglement
Amateurvoetbal. In de kop van artikel 11 wordt een tekstuele wijziging aangebracht.
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 – 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. 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
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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.

overgebracht op schrift ontvangen
reproduceerbaar bericht – vóór het
desbetreffende voorstel hebben uitgelaten.
Deze besluiten worden vastgelegd in
notulen.
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)

Artikel 11 – Samenstelling beroepscommissie
In de kop van artikel 11 vervalt het woord ‘samenstelling’.

7.3

Begripsbepalingen en Reglement Overschrijvingsbepalingen
amateurvoetbal – Steunpunten

In de reglementen staat nog het begrip ‘districtsbureaus’. Er wordt nu echter gesproken van
‘steunpunten’. Deze aanpassing nu doorgevoerd in de reglementen. De vergadering stemt ermee in
de begripsbepalingen alsmede artikel 7 van het Reglement Overschrijvingsbepalingen
Amateurvoetbal als volgt te wijzigen.
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)

P. 15

Ledenraad amateurvoetbal

7.4

Reglement Amateurvoetbal – Screening overgangsregelingen

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.
De vergadering stemt in met wijziging van het Reglement Amateurvoetbal artikel 39.
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

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
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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.
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.

8.

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.
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.

BENOEMING LEDEN TUCHTORGANEN

De vergadering stemt in met onderstaande benoemingen.
Steunpunt /
landelijk
Noord / Oost

Naam

Tuchtorgaan:

H.M. de Vries
F.M.C. Boesberg
M. van Leeuwen
R. Tamourt

Commissie van beroep
Commissie van beroep
Commissie van beroep
Tuchtcommissie regio Zwolle

(her)benoemd
t/m het jaar:
2018
2020
2020
2020

Zuid

R.H.M. Roelofs

Commissie van beroep

2020

West

G.W.A.Takács
T.M. Sanders

Commissie van beroep
Commissie van beroep

2020
2020

De voorzitter staat kort stil bij het grote aantal mensen dat als vrijwilliger actief is in de tuchtorganen
en het belangrijke werk dat zij verrichten.

9.

SAMENSTELLING VOORDRACHTSCOMMISSIE

In de aanloop naar deze vergadering is gebleken dat reglementair gezien niet de juiste procedure is
gevolgd om de heren Eringa en Vranken in eigen functie te herbenoemen. Daarom is dit voorstel
ingetrokken. Daarvoor in de plaats is voorgesteld:
1.
a.
b.
2.
3.

Te komen tot de inrichting van een voordrachtscommissie bestaande uit
Een door de raad van toezicht aan te wijzen lid, en
twee ter vergadering van 25 november aan te wijzen leden uit het midden van de ledenraad
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.
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 .
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Naar aanleiding hiervan ontstaat een gedachtewisseling over de wijze waarop een herbenoeming zou
moeten plaatsvinden. Vanuit de vergadering wordt geconstateerd dat formeel het in eerste instantie
geagendeerde voorstel niet in lijn met de reglementen was. Daarom moest pas op de plaats worden
gemaakt. Tegelijkertijd wordt ook geconstateerd dat het niet de bedoeling lijkt te zijn geweest – bij het
formuleren van de reglementen – om in het geval van herbenoeming van leden van de raad van
toezicht volledig open procedures te hanteren. Het is in ieder geval de mening van de ledenraad dat
een dergelijke herbenoemingsprocedure niet wenselijk is en de huidige regeling moet worden
aangepast.
Geconstateerd wordt voorts dat er geen sprake is van structureel en gestructureerd overleg tussen
leden van de RvT en (een delegatie van) de ledenraad omtrent functioneren, samenwerking en
ambitie. Dat zou wel moeten zijn. Met daarbij dan in geval van herbenoeming vooraf een gesprek met
een her te benoemen lid van de raad van toezicht. De voorkeur gaat uit hiervoor een vaste commissie
van twee of drie ledenraadsleden te hebben die het gesprek voert en de uiteindelijke voordracht doet.
Overigens wordt gesteld dat vertrouwen is in de twee kandidaten die voor herbenoeming in
aanmerking komen.
Concreet betekent het bovenstaande dat er nu een voordrachtscommissie moet worden geformeerd,
die op 18 december komt met een voordracht komt voor herbenoeming. Ter vergadering worden
vanuit de ledenraad – vanwege eerdere betrokkenheid in een voordrachtscommissie – Ingrid
Kloosterman en Jos Blatter aangewezen. De ledenraad bepaalt onderling wie de ledenraad als derde
persoon laat aansluiten om in commissieverband de opdracht op te pakken een voorstel tot
reglementswijziging voor te bereiden voor herbenoemingen van leden van de raad van toezicht,
alsmede een voorstel voor periodiek overleg tussen RvT-leden en LR. Een en ander in afstemming
met het governance-traject en de klankbordgroep die daarvoor actief is.

10.

RONDVRAAG

In de planning rondom het proces aanpassing voetbalpiramide moet worden opgenomen dat het
voorstel tijdig in het bezit moet worden gesteld van de ledenraad, zodat de ledenraadsleden
voldoende tijd hebben zich in het voorstel te verdiepen en desgewenst de achterban hierover te
raadplegen.
Door de komst van het digitaal wedstrijdformulier is het nodig dat jeugdleiders lid zijn van de KNVB.
Dit blijkt een hoge kostenpost voor verenigingen. Stikt genomen bestond de verplichting al om lid te
zijn van de KNVB, de praktijk was evenwel anders. De suggestie wordt gedaan om differentiatie aan
te brengen in de contributie voor categorie jeugdleiders. Maar bredere oriëntatie op contributie voor
vrijwilligers is wenselijk.
Er bestaat nog steeds zorg over het aantal verenigingsadviseurs. Bij leden van de ledenraad leeft de
opvatting dat in het veld behoefte is aan meer verenigingsadviseurs, terwijl op 28 november tijdens
een verkennende bijeenkomst is gebleken dat hier geen invulling aan zal worden gegeven. De directie
wil de service richting verenigingen uitbreiden, maar is van mening dat dit in een breder perspectief
moet worden gezien. Het één-op-één koppelen van service aan verenigingsadviseurs is een te
beperkte focus. De verbetering van service in brede zin is momenteel speerpunt voor de directie.
Er lijkt sprake te zijn van afspraken met de clubs in de 3e divisie zaterdag in relatie tot deelname van
belofteteams. Vanuit het bestuur zijn inderdaad afspraken gemaakt gelet op het feit dat er een
buitengewoon ongelukkige verdeling van beloftenteams over de klassen is ontstaan. De vergoeding
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ziet op een tegemoetkoming voor gederfde inkomsten. Toegezegd wordt de ledenraad vertrouwelijk
over de gemaakte afspraken te informeren.
Er wordt aandacht gevraagd voor de negatieve publiciteit rondom de voetbalpiramide. Gekeken zou
moeten worden naar mogelijkheden om dit beter te sturen. Op dit moment gebeurt dit al zo veel
mogelijk. De directeur/bestuurder noemt in dit kader een aantal concrete voorbeelden.
Er vindt op dit moment een discussie plaats over gelijke beloning van de mannen en vrouwen. De
KNVB onderschrijft dit uitgangspunt en wil de OranjeLeeuwinnen ook op een goede manier belonen.
Bij de mededelingen is over dat proces de voortgang gemeld. In de praktijk zal een identieke beloning
echter niet mogelijk zijn. Onder andere omdat er feitelijk sprake is van een andere structuur in
beloning.
In dit kader wordt de discussie over de topstructuur te berde gebracht. Hierin moet ook de positie van
het vrouwenvoetbal worden meegenomen. Dit punt is onderdeel.
Verzocht wordt in de agenda’s voor de ledenraad links naar de betreffende agendapunten op te
nemen, zodat de ledenraadsleden in de vergadering eenvoudiger tussen documenten kunnen
switchen.
Fase 1 van het nieuwe pupillenvoetbal wordt geëvalueerd. Benadrukt wordt desgevraagd dat de
uitkomsten van deze evaluatie niet raken aan de beslissing vanaf seizoen 2018/’19 fase 2 te
introduceren (fase 2: introductie 8 tegen 8).
Vastgesteld wordt dat door het digitaal wedstrijdformulier en de app de contactmomenten tussen
beide ploegen minimaal zijn geworden. Dit kan van invloed zijn op sfeer en stemming rondom
wedstrijden. Ook de COH heeft hierover een brief gestuurd. Dit wordt meegenomen in de evaluatie.
Er is lang gestreden voor de voetbalpiramide. De angst bestaat dat er nu alsnog wordt geknipt in de
piramide. Dit zal alleen gebeuren als de verenigingen dat willen.18 december zal de
bondsvergadering worden bijgepraat over het proces rondom de voetbalpiramide. Er is dan nog geen
inhoudelijk voorstel aan de orde.
Gesignaleerd wordt dat de alternatieve straffen zouden zijn afgeschaft. Alternatieve straffen waren
mogelijk bij uitsluitingen tot vier wedstrijden. Er wordt nu wel een ander alternatief geboden, maar dat
geldt bij uitsluitingen vanaf vijf wedstrijden. Over de wijziging heeft geen overleg plaatsgehad met de
verenigingen in Zuid I, het district waarin deze straffen nog aan de orde waren. Afgesproken wordt uit
te zoeken hoe dit precies zit en met de hoofdaanklager te spreken over landelijk beleid ten aanzien
van alternatieve straffen.
Een aantal ledenraadsleden vindt de podcast geen goed instrument voor alternatieve
informatieverstrekking. Het gaat dan niet alleen over de vorm, maar vooral ook om het niveau van de
inhoud. Hier zal naar worden gekeken. Het verzoek wordt gedaan om nieuwe initiatieven wel een kans
te geven.
De heer Goudkuil komt terug op hetgeen in de V&A is geschreven over Kicks en aan de orde is
geweest bij agendapunt 5.1. Hij ziet een zorgpunt voor verenigingen, aangezien er al veel op
verenigingen afkomt. Desgevraagd wordt opnieuw bevestigd dat het belang van dit onderwerp
onderkend wordt en dat dit punt aan de orde komt bij de nieuwe strategienota.
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De heer Vermeule meldt dat zijn vertrek als gevolg van het bereiken van de maximale zittingstermijn
en maakt van de gelegenheid gebruik zijn collega’s te danken voor de samenwerking. Op een gepast
moment wordt nog afscheid genomen.
De voorzitter stelt de vorm van de rondvraag ter discussie. Hij vraagt om suggesties om dit in betere
banen te leiden. Een eerste idee zou kunnen zijn om zakelijke vragen vooraf in te dienen en de vrije
ruimte in tijd te beperken.

11.

SLUITING

De voorzitter sluit de vergadering.

Verzonden aan:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Leden ledenraad
Afgevaardigden betaald voetbal
Bondsbestuur
Raad van toezicht amateurvoetbal
Raad van commissarissen betaald voetbal
Ereleden

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Overlegvergadering tuchtzaken amateurvoetbal
Overlegvergadering beroepszaken amateurvoetbal
Reglementscommissie
Belangenorganisaties
Ondernemingsraad
Intern
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Agendapunt 4.1
Verslag ledenraad 30 september 2017

Vragen Wicher Schreuders
Nacompetitie
Op de LR-vergadering van 30 sept 2017 heb ik bij de Rondvraag vraag gesteld over de P/D-regeling
waarbij vanaf de Hoofdklasse naar beneden (standaardklassen) de Nacompetitiewedstrijden in slechts
1 wedstrijd worden afgewerkt, waarbij wordt geloot wie thuis en wie uit speelt. Los van een nadere
regeling over de verdeling van de inkomsten en de kosten, heb ik gesteld dat veel relevanter is het
sportieve aspect: de uit-spelende club heeft in ieder geval gevoelsmatig in sportief opzicht een
kleinere kans dan de thuis-spelende club, waarmee de uitkomst van die P/D-strijd - in diverse rondes wordt bepaald door het lot of je uit of thuis speelt. Dat kan de bedoeling niet zijn. Of men gaat terug
naar steeds 2 rondes (uit en thuis), of men speelt steeds op neutraal terrein, zo was mijn stellingname.
Men zou nog terug komen op mijn opmerkingen in deze. Ik ben dan ook op dinsdag 10 oktober
hierover gebeld door Timo Reesink, die me heeft aangehoord en die er later nog bij mij op terug zou
komen. Hij veronderstelde tot ongeveer eind november tijd nodig te hebben, onder meer voor intern
overleg. Juist eind november vindt onze LR-vergadering plaats. Een nadere reactie / discussie over dit
onderwerp lijkt me dan ook goed voor de totale LR.
Reactie
In het kader van de beantwoording van de vraag is een aantal aspecten van belang. Het samenstel
van aspecten heeft geleid tot de keuze via één wedstrijd te komen tot promotie/degradatie. Het is
hetzelfde samenstel dat maakt dat de voorgestelde alternatieven niet of minder voor de hand liggen.
Evaluatie wordt evenwel toegezegd.
Onderstaand wordt een nadere toelichting gegeven.
Ongunstige aantallen:
De nacompetitie tussen de hoofd- en 1e klasse is aan zowel de zaterdagzijde als de zondagzijde al
enkele jaren (zeer) ongunstig qua aantallen. Aan de zaterdagzijde wordt gestreden voor uiteindelijk 3
tickets met 19 deelnemers. Aan de zondagzijde zijn er slechts 2 tickets voor de hoofdklasse met in
totaal 22 deelnemers. Deze ongelukkige aantallen zijn enerzijds een gevolg van het aantal herkansers
en rechtstreekse degradanten en anderzijds van de verhouding tussen bovenliggende en
onderliggende poules. Deze (ongunstige) aantallen beïnvloeden het aantal noodzakelijk te spelen
wedstrijden.
Aangepaste kalender:
Sinds dit seizoen wordt de nieuwe speeldagenkalender gehanteerd, waarbij de reguliere competitie
eindigt in het weekend van 26/27 mei 2018. Vanuit de hoofd- en 1e klassers is expliciet aangegeven
dat het ongewenst is om midweekse wedstrijden in te plannen, zeker waar het wedstrijden met een
grote reisafstand betreft. Dit geeft slechts een beperkt aantal (4) weekenden om tot afwerking van de
nacompetitie te komen, waarbij het in relatie tot het opvullen van open plaatsen wenselijk is om in elk
geval nog 1 weekend open te laten aan het einde van het seizoen. Voor de nacompetitie aan de
zondagzijde is er gekozen voor een midweeks moment, voor de 1e ronde die bestaat uit een wedstrijd
tussen de één na hoogste en laagste periodekampioen van de 1e klasse van hetzelfde district. Voor
de overige 3 ronden zijn dus 3 weekenden te gebruiken, waardoor de optie van dubbele wedstrijden
niet op gaat zonder midweekse wedstrijden te hanteren.

Ongelijke aantallen deelnemers:
In andere nacompetities hebben we vanwege vooraf vastgestelde koppelingen kunnen bepalen wie
het thuisrecht heeft in de enkele wedstrijden en is dat toebedeeld aan de herkansers dan wel de
hoogst geëindigde periodekampioenen voor de 1e ronde en de volgende ronden de wedstrijden van
de herkansers. Voor deze betreffende nacompetities tussen hoofd- en 1e klasse is het vanwege het
moeten koppelen van een ongelijk aantal herkansers, hoogste, één na hoogste en laagste
periodekampioenen niet volledig te realiseren om het thuisrecht aan het hoogst geëindigde team te
kunnen toebedelen. Om eenduidigheid in deze nacompetitie na te streven is dus gekozen om de
loting het thuisrecht te laten bepalen. Overigens hebben alle teams hierin een gelijke kans op het
verwerven van het thuisrecht.
Neutraal terrein vs verwacht grootschalig onderhoud:
Neutraal terrein is voor geen van alle nacompetities aan de orde. Niet voor de hoofd-/1e klasse, maar
ook niet voor de lagere nacompetities. Zeker in het 1e seizoen met de aangepaste
speeldagenkalender willen en moeten we afwachten of accommodaties van clubs die geen
nacompetitie meer hebben (en dus klaar zijn) nog wel beschikbaar zijn. Normaliter is het voor de
meeste gemeenten gebruikelijk om al eind mei te starten met het grootschalig onderhoud aan de
velden. Door het verschuiven van het einde van de competities, zullen vermoedelijk veel gemeenten
zo snel mogelijk starten na het spelen van de laatste wedstrijd. Het dan moeten zoeken naar een
veelvoud van neutrale accommodaties, gedurende 3-4 weken, kan op meerdere fronten tot vertraging
dan wel ongewenste keuzes leiden. Om deze reden is voor dit moment gekozen voor het toebedelen
van het thuisrecht via loting.
Evalueren:
Het seizoen 2017/’18 is met deze andere opzet van de nacompetitie, maar dus ook de gewijzigde
speelkalender een seizoen van een aantal veranderingen. Voor ons staat vast dat we dit moeten
evalueren en de ervaringen moeten verzamelen om te bezien of dat e.e.a. kan worden gehandhaafd
of dat hier en daar aanpassingen gewenst zijn. In dit kader willen we aan het einde van het seizoen de
verenigingen vragen naar de ervaringen omtrent:
• Het later aanvangen van het seizoen
• Het later eindigen van het seizoen
• De veranderde opzet van de nacompetitie qua thuisrecht
• De doorloop in tijd van de nacompetitie

Agendapunt 5.1
Verslag bestuur amateurvoetbal / Strategische agenda
De vragen zijn op volgorde van de strategische agenda behandeld.
Verbetering verslaglegging (vraag Henk Bolhaar)
In het kader van de verdere verbetering van het afleggen van de verantwoording merk ik het volgende
op. De kolom ’Resultaat’ geeft volgens mij nu aan het beoogde resultaat en niet het feitelijke resultaat.
De kolom met de kleur wordt gebruikt om aan te geven of de plannen wel of niet zijn uitgevoerd en/of
afgerond, maar hieruit kan niet worden opgemaakt in hoeverre het beoogde resultaat is bereikt.
Voorbeeld: bij nr. 6 staat dat er in november 2016 een businessplan anders georganiseerd voetbal
wordt opgeleverd en in maart 2017 minimaal 5 pilots zijn uitgevoerd en geëvalueerd. Dat is het
beoogde resultaat. Of dit ook op deze data is gerealiseerd kan niet uit de verantwoording worden
opgemaakt. Bij punt 13 staat dat het trainersplatform in april 2017 gereed is. Feitelijk was dit in
oktober 2017, dus na afsluiting van het verenigingsjaar. De kleur had daarom eigenlijk oranje moeten
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zijn. Ook bij nr. 31 heeft de evaluatie van de ledenraad nog niet plaatsgevonden. Die is nu gaande
(bijenkomst 10/11 november).
Ik pleit er daarom voor om de volgende keer een kolom met het beoogde resultaat en een kolom met
het feitelijk resultaat op te nemen.
Reactie
Bij het opstellen van de strategische agenda 2016/’17 en de uitwerking daarvan in de onderliggende
activiteiten hebben we gestreefd naar een methode van monitoren die enerzijds simpel was en
anderzijds voldoende inzicht gaf. Bij de evaluatie van de gehanteerde werkwijze (zie ook de paragraaf
7. Reflectie en procesevaluatie) hebben we een aantal lessen geformuleerd. Wij zullen de geleerde
lessen proberen te laten leiden tot verbeteringen in de verslaglegging over 2017/’18.
Toegezegd wordt dat daarbij de suggestie een extra kolom toe te voegen omtrent het feitelijk
behaalde resultaat, wordt meegenomen.

Algemeen (vraag Wicher Schreuders)
De beginparagraaf van dit Verslag - onder de kop 'Seizoen 2016/2017: een seizoen met impact!' - is
kennelijk een overzicht van de plannen/ambities vooraf, maar dat wordt niet als zodanig helder
geformuleerd. Dat is vreemd en onjuist: het is hier een verslag, of wel een evaluatie achteraf.
Reactie
Met de inleiding is bedoeld in retrospectief de importantie van het seizoen te schetsen en ter schetsing
van de context. Daarbij wordt tevens de koppeling gelegd naar een terminologie die in het (overall)
jaarverslag van de KNVB gebruikt wordt. De stelling als dat sprake is van een overzicht vooraf wordt
niet herkend, maar – belangrijker – is ook zeker niet de bedoeling.

Digitalisering (vraag Wicher Schreuders)
In die 1e paragraaf staat "Digitalisering heeft een vlucht genomen", hetgeen uit het navolgende
verslag niet als zodanig naar voren komt. De vraag hier is om dat in cijfers te laten zien, onder meer
door een overzicht te geven van hoe vaak en voor welke onderwerpen het Verenigingspanel in het
seizoen 2016/2017 is ingezet. Hoe was de respons, wat waren de uitkomsten? Zijn wij daar tijdens het
afgelopen seizoen al over geïnformeerd? Zo niet, waarom niet?
Reactie
Het verslag van het bestuur ziet primair op de activiteiten in het kader van de strategische agenda.
Bedoeld is aan te geven dat er diverse activiteiten op het vlak van digitalisering zijn opgepakt,
geïntroduceerd of voorbereid voor introductie. In het vervolg van het verslag komen deze
successievelijk aan bod. Te denken valt aan (de voorbereiding van) de app’s, de digitale spelerspas,
de online-trainerstool, KNVB Assist, integratieactiviteiten, alsmede de activiteiten binnen het
strategische thema Voetballers in beeld. Het geheel bemeten naar aantal en impact rechtvaardigt de
stelling dat digitalisering een vlucht heeft genomen
Het ledenpanel is in de zin van het voorgaande van een andere orde. Ten aanzien van onderzoeken
(w.o. die waarbij het ledenpanel wordt ingezet als instrument) geldt dat in de nieuwsbrief
amateurvoetbal periodiek een overzicht is opgenomen van welke onderzoeken er lopen.

Vragen/antwoorden tav agenda ledenraad 25 november 2017

P. 23

Strategische thema’s (vraag Wicher Schreuders)
Op p. 2 van dit verslag gaat het om de 6 strategische thema's die zijn onderverdeeld in maar liefst 34
plannen en activiteiten, die blijkens de tabellen later in dit verslag dan weer als 'doelstellingen' worden
beschouwd. Over die plannen / activiteiten / doelstellingen wordt een oordeel gegeven: wel / deels /
niet uitgevoerd. De vraag is wie dat oordeel heeft uitgesproken; kennelijk is dat het Bestuur AV. Dat
staat er echter niet expliciet bij. De vraag is vervolgens of dat oordeel niet aan de Ledenraad is.
Reactie
De activiteiten zijn in dit verslag inderdaad verwoord aan de hand van doelstellingen en resultaten.
Het betreft het verslag van het bestuur. De uitvoering van beleid is in essentie een taak die een
bestuur toevalt. De rapportage daarvan ook. Een en ander is ook als zodanig reglementair vastgelegd.
De vraag wat aan het einde van een seizoen de status is van voorgenomen activiteiten mag
verondersteld worden ter beschrijving te zijn van het bestuur dat de uitvoering ter hand heeft
genomen.
Doelstelling 2: KNVB Assist (vraag Wicher Schreuders)
'de verenigingen weten KNVB Assist te vinden' - zijn daar cijfers over? Via het Verenigingspanel?
Reactie
Zoals in de tekst is aangegeven geldt ten aanzien van de website KNVB Assist dat zo’n 50% van de
verenigingen actief gebruik maakt van het platform. Daarbij waardeert 70% van de gebruikers als
‘zeer positief’.
In aanvulling op het verslag en de gestelde vraag:
KNVB Assist Contact is voorbereid in seizoen 2016/’17 en gestart in het seizoen 2017/’18. Sinds de
start van dit seizoen (1 juli) en gerekend tot 1 november, is afgerond 10.000 keer gebeld naar Assist
Contact en zijn er 9.800 mails verwerkt.
Daarbij is het goed te realiseren dat Assist Contact in een groeimodel is geïntroduceerd. Het gebied
beslaat nu district West II en daarnaast een aantal landelijke thema’s als mDWF, overschrijvingen en
nieuwe speelvormen voor pupillen.

Doelstelling 4: Ontwikkelen cursusaanbod (vraag Wicher Schreuders)
Het cursusaanbod voor (club)bestuurders is dan weliswaar ontwikkeld, maar hoe ziet dat er ruwweg
uit, specifiek voor bepaalde bestuursfuncties of algemeen? En wanneer gaan die cursussen dan van
start? Voor hoeveel deelnemers is er plek?
Reactie
In de toelichtende tekst is nu juist aangegeven dat dit aanbod nog niet ontwikkeld is. Gelet op het
voorgaande is in de tabel de activiteit dan ook met rood aangeduid.

KICKS (vraag Joep Timmermans)
In het verslag van het bestuur amateurvoetbal (5.1) wordt onder “2. Aantrekkelijk voetbalaanbod”
melding gemaakt van KICKS, een volledig flexibel aanbod voor voetballiefhebbers.
Wat betekent KICKS voor onze verenigingen? Heeft de voetballiefhebber via KICKS de vereniging
niet meer nodig om zijn sport te kunnen beoefenen? Wordt KICKS een concurrent van de
verenigingen?
Graag een toelichting op dit project.
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Reactie
KICKS is – kort samengevat - georganiseerd voetballen voor de liefhebber met een druk leven en een
volle agenda. KICKS is voetballen op een nieuwe manier. Waarbij mensen de locatie, het moment en
de vorm kiezen die het beste bij ze passen. Er is geen sprake van lidmaatschap en er wordt betaald
per keer. KICKS-training is een afwisselende en uitdagende training, die bol staat van de snelle
partijvormen. Een KICKS-competitie is een open competitie van 6 weken, 6 tegen 6 op een kwart veld.
Met het project KICKS proberen we in te spelen op de veranderende behoefte van een deel van in
voetbal geïnteresseerd Nederland. De primaire doelgroep bestaat uit mensen die geen lid (meer)
willen of kunnen zijn van een vereniging om deel te nemen aan het ‘standaard product’ van seizoen
durende competities.
De flexibiliteit van het aanbod, de laagdrempeligheid voor deelname en de overzichtelijkheid van de
verplichting die wordt aangegaan, maken dat het aanbod van KICKS aantrekkelijk is voor niet actief in
clubverband spelende voetballers/sters. Onderzoek heeft uitgewezen dat er een groot potentieel
is. Daarnaast tonen ontwikkelingen in het buitenland (m.n. Engeland) aan dat ‘lossere’
voetbalactiviteiten georganiseerd door (commerciële) partijen een serieuze bedreiging vormen voor de
traditionele voetbalorganisaties.
Activiteiten onder de vlag van KICKS worden altijd aangeboden in samenwerking met een vereniging.
Voor die verenigingen bieden deze activiteiten een extra bron van inkomsten en een aanvullend
voetbalaanbod voor bestaande leden (via o.a. huur van de accommodatie en kantine-inkomsten).
De initiatieven worden momenteel in pilotvorm uitgeprobeerd. In deze pilot is geïnvesteerd door de
KNVB. De organisatie wordt in de pilotfase vormgegeven binnen de structuur van de KNVB, maar met
het oogmerk om bij succes in meer zelfstandige vorm verder ontwikkeld te worden. De exacte vorm
zal in dat verband te gelegener tijd bepaald worden, waarbij altijd enige (ver)binding met de KNVB zal
blijven bestaan. (Voor meer informatie zie ook https://playKICKS.nl)

Doelstelling 6: Flexibele lidmaatschapsvormen (vraag Henk Bolhaar)
Eén van de uit te werken onderdelen (bij nr. 6) is een onderzoek naar flexibelere
lidmaatschapsvormen in combinatie met andersoortige competities. Ik heb in de ledenraad de
speelgerechtigheid voor 2 clubs ingebracht: bij de ene club deelnemen aan de reguliere competitie en
bij de andere (met vrienden) aan bijvoorbeeld de 35+ competitie. Toegezegd is dat dit in de uitwerking
wordt meegenomen. Bij de verantwoording die nu wordt afgelegd kom ik dit niet tegen (ook dit heeft
volgens mij te maken met het ontbreken van de kolom ‘feitelijk resultaat’). Wat is de stand van zaken?
Reactie
Op dit punt is (nog) geen voortgang geboekt. Toegezegd wordt dat dit alsnog zal worden opgepakt.

Doelstelling 8: Wedstrijdvormen (vraag Wicher Schreuders)
Alle verenigingen en betrokkenen ... accepteren de nieuwe wedstijdvormen. Hoe weet men dat?
Gemeten? Cijfers? Gemeten via Verenigingspanel?
Reactie:
Na oplevering van het onderzoeksrapport naar de optimale wedstrijdvormen voor pupillen in mei 2016,
zijn we aan de slag gegaan met het informeren van verenigingen over de voorgenomen vernieuwing
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in het jeugdvoetbal. Door middel van informatiebijeenkomsten (roadshow), pilots, diverse
doelgroeponderzoeken, het voorzitterscongres, regionale bijeenkomsten, een op een bezoeken aan
verenigingen en het onderzoek van Blauw Research hebben we in deze fase contact gehad met ruim
1900 (86%) verenigingen.
Na de besluitvorming in januari 2017 hebben we, naast het informeren van verenigingen over de
definitieve verandering en het ontwikkelen van diverse ondersteuningsmiddelen, verenigingen met
pupillenvoetbal persoonlijk benaderd. Met al deze verenigingen is telefonisch contact geweest (door
collega's in de regio), zodat wij een compleet overzicht hadden in hoeverre verenigingen voorbereid
waren op het nieuwe seizoen. Verreweg het grootste deel van de verenigingen heeft daarbij
aangegeven prima zelf in staat te zijn om de wijzigingen te implementeren binnen de organisatie van
hun club. Voor de verenigingen die aangaven nog hun vraagtekens te hebben bij de verandering en/of
verenigingen met specifieke ondersteuningsbehoefte, zijn door collega's in de regio tal van
interventies gepleegd om ervoor te zorgen dat ook die verenigingen goed voorbereid waren op het
nieuwe seizoen.
Van voornoemde activiteiten is eveneens uitgebreid verslag gedaan aan de ledenraad. Daarvoor zijn
diverse instrumenten gebruikt, variërend van mailberichten, nieuwsbrieven tot presentaties, waarvan
de laatste tijdens de buitengewone vergadering van de ledenraad van 30 september jl.

Doelstelling 12: Kennis en ontwikkeling trainers/coaches (vraag Wicher Schreuders)
9.000 opgeleide trainers: op welk niveau, voor welk diploma, hoe is dat onderverdeeld?
Reactie
Conform het gestelde in de tekst gaat het hier om de optelling van de activiteiten van de Technisch
Jeugdcoördinatoren en de opleidingen van de academie. Dit betreft daarmee ‘in company’ trajecten
gericht op voetbaltechnische deskundigheidsbevordering. Hierbij zijn de 18 kadercoaches ingezet.
Daarnaast betreft dit de cursisten die hebben deelgenomen aan enige (voetbal)opleiding van de
KNVB academie. Voor wat betreft de exacte onderverdeling daarvan wordt verwezen naar de
uitgebreide tabellen als opgenomen in het jaarverslag van de KNVB onder de noemer ‘De KNVB in
cijfers’.

Doelstelling 33: KNVB Campus (vraag Wicher Schreuders)
KNVB Campus is bekend bij en wordt benut door amateurverenigingen. De vraag is in welke mate
AV-clubs de Campus daadwerkelijk hebben benut en hoe dan. Cijfers graag.
Reactie
Het afgelopen seizoen is na de opening de focus gelegd op het bekend maken van de campus en de
mogelijkheden die we met deze accommodatie aan verenigingen en bedrijven kunnen bieden. Met het
oog daarop zijn diverse (grote) activiteiten waarbij veel verenigingen aanwezig zijn, juist op de KNVB
campus georganiseerd. Denk in dat verband aan het voorzitterscongres en de kennisavonden, maar
ook demonstratie-evenementen in het kader van de nieuwe wedstrijdvormen. Daarnaast zijn veel
activiteiten van de academie terug naar Zeist gehaald.
Het aantal reserveringen door voetbalclubs en -bonden kan en moet over de brede linie nog
toenemen. Zowel van betaald als amateur. Voor wat betreft amateurvoetbal hebben 2 verenigingen
een trainingskamp georganiseerd in het seizoen 2016/’17.
We zijn tevreden over de bekendheid van de Campus, maar vooral tevreden met de positieve
feedback die we krijgen van gebruikers en gasten. Zowel bij de zelfstandige boekingen, als bij de
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hiervoor benoemde KNVB-activiteiten. Voor wat betreft de voetbalgerelateerde reserveringen moet als
gezegd progressie geboekt worden.

Uitvoering niet uitgevoerde en/of afgeronde plannen en activiteiten (vraag Henk Bolhaar)
In totaal 9 plannen en activiteiten zijn niet uitgevoerd en/of afgerond. Welke worden alsnog uitgevoerd
en afgerond en wat is de planning daarvan?
Reactie
In de tekstuele toelichting is in de meeste gevallen een duiding gegeven - in algemene of specifieke
zin - voor het niet (geheel) uitvoeren van een voorgenomen activiteit. De vraag of aan activiteiten – al
dan niet in gewijzigde vorm - alsnog invulling of verder vervolg wordt gegeven is onderdeel gemaakt
van de strategische agenda 2017/’18. Daarbij heeft dan uiteraard heroverweging plaatsgevonden.
Alles wat niet meer genoemd staat, doen we niet meer. Voor planning van de (alsnog) voorgenomen
activiteiten wordt verwezen naar de strategische agenda van 2017/’18.
Het afgelopen seizoen is na de opening de focus gelegd op het bekend maken van de campus en de
mogelijkheden die we met deze accommodatie aan verenigingen en bedrijven kunnen bieden. Met het
oog daarop zijn diverse (grote) activiteiten waarbij veel verenigingen aanwezig zijn, juist op de KNVB
campus georganiseerd. Denk in dat verband aan het voorzitterscongres en de kennisavonden, maar
ook demonstratie-evenementen in het kader van de nieuwe wedstrijdvormen. Daarnaast zijn veel
activiteiten van de academie terug naar Zeist gehaald.
Het aantal reserveringen door voetbalclubs en -bonden kan en moet over de brede linie nog
toenemen. Zowel van betaald als amateur. Voor wat betreft amateurvoetbal hebben 2 verenigingen
een trainingskamp georganiseerd in het seizoen 2016/’17.
We zijn tevreden over de bekendheid van de Campus, maar vooral tevreden met de positieve
feedback die we krijgen van gebruikers en gasten. Zowel bij de zelfstandige boekingen, als bij de
hiervoor benoemde KNVB-activiteiten. Voor wat betreft de voetbalgerelateerde reserveringen moet als
gezegd progressie geboekt worden.

Agendapunt 5.2
Verslag raad van toezicht amateurvoetbal
Vragen Henk Bolhaar
Op pagina 4 wordt aandacht besteed aan Seksuele intimidatie. Naar aanleiding hiervan het volgende.
Medio dit jaar heeft Bureau Beke een onderzoeksrapport uitgebracht getiteld ‘Over grenzen in de
sport’ waaraan o.a. de KNVB heeft meegewerkt. In dit rapport worden enkele aanbevelingen gedaan,
o.a. met betrekking tot het tuchtrecht. Wat is het standpunt van het bestuur amateurvoetbal en de raad
van toezicht over deze aanbeveling?
Reactie
Alvorens nader in te gaan op de vraag, geldt dat wij eraan te hechten te benadrukken dat het thema
seksuele intimidatie hoog op de prioriteitenlijst staat binnen de KNVB.
Met het oog op alle ontwikkelingen hebben we binnen de KNVB tijdelijk een kernteam Seksuele
Intimidatie (SI) ingericht. Dit team is breed samengesteld: av/bv, beleid/operatie, persvoorlichting,
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communicatie, VSK, public affairs en VCP. Met dit team monitoren we ontwikkelingen, versnellen we
noodzakelijke acties en initiëren we ontwikkelingen waar nodig.
Ten aanzien van het rapport ‘Over de grenzen in de sport’ is goed om te constateren dat dit is
opgesteld in opdracht van de het programma ‘Politie en wetenschap’ en geïnitieerd is vanuit de politie.
Kern van het rapport regardeert daarmee de rol van de politie in de aanpak van seksueel
overschrijdend gedrag in de sport in samenwerking met relevante partners. In dat licht is ook de
vertrouwenscontactpersoon van de KNVB geïnterviewd
We hebben vastgesteld dat de onderzoekers – waarschijnlijk mede ingegeven door de opbaring van
het grootschalig misbruikschandaal in Engeland ten tijde van onderzoek en de gevolgen daarvan –
ook aanbevelingen heeft gedaan die minder toezien op de rol van de politie en meer op die van de
sport. Het zijn met name deze aanbevelingen waarmee naar buiten is getreden bij de publicatie. Bij de
publicatie is ook door politie, NOC*NSF en OM een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Inzet:
nauwere samenwerking. NOC*NSF tekende daarbij namens de bonden.
Het rapport van Beke is gepubliceerd op een moment dat binnen de sport - op instigatie van
NOC*NSF - een commissie aan de slag was gegaan o.l.v. oud minister Klaas de Vries. Deze
commissie heeft tot opdracht op meerdere aspecten seksuele intimidatie in de sport te onderzoeken.
Onder meer: omvang, opvang begeleiding, maar ook regels en procedures. De commissie rapporteert
binnen afzienbare tijd. De KNVB is betrokken bij dit onderzoek. Zowel daar waar het het proces
betreft, als vanwege het feit dat een brede delegatie van de KNVB heeft gesproken met de commissie
De Vries.
Het door Henk Bolhaar gesignaleerde punt dat samenhangt met betere afstemming tussen strafrecht
en tuchtrecht is voor ons ook één van de aandachtspunten. In de wetenschap dat de commissie De
Vries dat juist tot één van zijn thema’s heeft gemaakt en gegeven het feit dat deze commissie
specifiek voor de sport en binnen afzienbare tijd haar rapport oplevert, hebben wij gemeend actie
liever met inbegrip van de bevindingen van de commissie van De Vries te ondernemen.
Kort en goed:
• Nadere beschouwing en aanpassing van regels en procedures op het gebied van bestrijding
van seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport is aan de orde;
• het rapport als opgesteld in opdracht van de politie is daarbij belangrijke input, datzelfde geldt
voor het thans lopende specifieke onderzoek van de commissie De Vries;
• we willen graag in samenhang kijken naar eventuele aanpassingen in processen en
(tucht)procedures;
• de commissie De Vries publiceert medio december haar rapport op basis daarvan zullen wij
sport breed en als KNVB vervolgstappen bepalen/zetten.
Voor de volledigheid zij tot slot vermeld dat voorgaande onverlet laat dat voorkomende gevallen van
seksueel grensoverschrijdend gedrag binnen het voetbal dat ons ter kennis komt, conform bestaande
procedures en proactief wordt opgepakt.
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Agendapunt 7.1
Reglement Amateurvoetbal
Vragen Henk Bolhaar
Artikel 11, lid 1
‘jaarlijkse vergadering van de bondsvergadering’ wijzigen in: ‘najaarsvergadering van de ledenraad
amateurvoetbal’
Toelichting: in tegenstelling tot het bestuur amateurvoetbal en de ledenraad amateurvoetbal heeft de
raad van toezicht amateurvoetbal geen relatie meer met de bondsvergadering en het bondsbestuur.
Daarom deze bepaling in de lijn brengen met die van bijvoorbeeld de tuchtorganen en
licentiecommissie in het amateurvoetbal.
Reactie
Het idee achter de aanpassing is om het moment van aftreden van leden van de raad van toezicht
amateurvoetbal gelijk te trekken met het moment waarop leden van de ledenraad amateurvoetbal
aftreden, namelijk de dag na de derde daaropvolgende jaarlijkse vergadering van de
bondsvergadering.
De stelling dat er geen relatie meer is tussen raad van toezicht en het bondsbestuur cq de
bondsvergadering dient in onze ogen iets genuanceerd te worden. Met de gezamenlijke vergadering
van toezichthouders zijn er formele momenten dat de leden van de raad van toezicht tezamen met de
leden van de raad van commissarissen vergaderen. De agendapunten voor deze vergaderingen
zullen met name ook sectie overstijgende thema’s regarderen en daarmee - in meer of minder
afgeleide zin - het bondsbestuur en de bondsvergadering.
Tot slot geldt dat er in onze ogen ook dat geen zwaarwegend bezwaar is om het moment van aftreden
te bepalen daags naar de bondsvergadering.
Alles wegende zouden wij het voorstel zoals het geagendeerd is, willen volgen.

Artikel 25, lid 8, sub f
‘benoembaar’ wijzigen in ‘benoembare’
Toelichting: herstel van een typefout.
Reactie
Eens, aanpassing zal conform geschieden.

Vragen Wicher Schreuders
Artikel 4 lid 6, artikel 11 lid 1 en artikel 19 lid 6:
Benoeming tot en met de dag waarop de derde daaropvolgende jaarlijkse vergadering van de
bondsvergadering wordt gehouden. -- We zien hierbij dan uiteraard af van tussentijdse buitengewone
Bondsvergaderingen. Maar wat nu indien er een keer wordt besloten om - net als vroeger - ook eerder
in het jaar een Voorjaars-Bondsvergadering te gaan houden? Die wordt dan ook jaarlijks. Dan moeten
al deze vermeldingen in diverse reglementen over het einde van de zittingsduur ook weer worden
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aangepast. Of indien - bij hoge uitzondering - de Bondsvergadering niet in November/December
plaats kan vinden maar pas in het nieuwe jaar, waar nu recent ook even sprake van was? Dan
verlengt dat ook onbedoeld de zittingsduur van diverse mensen, en verkort in dezelfde mate de
zittingsduur van de opvolgers. Dat kan de bedoeling niet zijn.
Het gaat hier om de zittingsduur van respectievelijk Bestuur AV, RvT AV en Ledenraad AV. Die
hebben op zich slechts indirect te maken met de Bondsvergadering. Begin en einde zittingsduur zou
daarom m.i. gekoppeld moeten zijn aan de vergadering van de Ledenraad, niet aan die van de
Bondsvergadering. Op zowel praktische als principiële gronden.
Reactie
Als er wordt besloten om weer structureel voorjaarsvergaderingen van de bondsvergadering te laten
plaatsvinden – zoals in het kader van de governancediscussie reeds genoemd - dan zullen
dienaangaande de reglementen sowieso gescreend moeten worden.
In juni 2016 heeft de ledenraad amateurvoetbal juist besloten om het moment van het in functie treden
van leden van de ledenraad amateurvoetbal te koppelen aan de zittingsperiode als
bondsafgevaardigden en dus aan een bondsvergadering (artikel 20 lid 4 Statuten). In die zin lijkt het
nu logisch om het aftreden van leden van de ledenraad amateurvoetbal eveneens te koppelen aan de
zittingsperiode als bondsafgevaardigden en dus eveneens aan een bondsvergadering.
Voor wat betreft het punt van de koppeling van het moment van aftreden van leden van de raad van
toezicht amateurvoetbal wordt verwezen naar de beantwoording van dezelfde vraag van Henk
Bolhaar.
Voor wat betreft (de leden van) het bestuur amateurvoetbal geldt dat als gevolg van de q.q.
benoeming in het bondsbestuur, handhaving van het geagendeerde voorstel de voorkeur verdient.
Artikel 19 lid 1
Ik heb moeite met de keuze om steeds 'verkiezing' te vervangen door 'benoeming' of de daarvan
afgeleide termen. Dat geldt dus op vrijwel alle plekken onder de noemer van dit agendapunt 7.1. Maar
met name op deze plek (art. 19.1 RAV) komt dat erg vreemd over: de leden van de LR worden volgens deze wijziging - benoemd door de leden, zijnde de circa 3100 clubs en de individuele
rechtstreekse leden. Volgens mij nemen al die stemgerechtigden deel aan een verkiezing, maar of zij
dan ook 'benoemen', dat komt vreemd over. Is het niet zo dat iemand of een bepaald instituut de
uitslag van de verkiezingen moet controleren en vaststellen en dat vervolgens de benoeming, door
wie dan ook, moet worden gedaan? Maar die benoeming is op zich niet door die 3100 clubs en die
individuele rechtstreekse leden.
Reactie
De stemgerechtigden nemen inderdaad deel aan een verkiezing, in die zin dat ze een stem kunnen
uitbrengen. Echter, in juridische zin betreft het een benoeming. Om misverstanden te voorkomen
wordt voorgesteld om in de reglementen alleen de term ‘benoeming’ (en afgeleide termen) te
gebruiken, zoals op een aantal plaatsen in de reglementen nu al het geval is (zie bijvoorbeeld de
artikelen 4 lid 5, 9 lid 4 en 11 lid 1 van het Reglement Amateurvoetbal).
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Artikel 19 lid 5
Indien er voor een vacature twee of meer kandidaten zijn gesteld, dan is degene met het hoogste
aantal stemmen gekozen dan wel benoemd. Maar ook hier: iemand moet die uitslag controleren en
vaststellen. Moet dat niet ergens geregeld worden? Of is dat al ergens reglementair vast gelegd?
Reactie
Dat is vastgelegd in artikel 4 van het Algemeen Reglement.

Vragen Joep Timmermans
Artikel 19 lid 1
Bij agendapunt 7, reglementaire aangelegenheden, wordt (o.a.) voorgesteld om op een aantal
plaatsen in de reglementen ‘verkiezing’ te vervangen door ‘benoeming’, omdat “formeel benoeming
een juistere weergave is dan verkiezing”.
Dat begrijp ik als het betreft de ‘verkiezing’ van tuchtrechtelijke functionarissen; daar is formeel sprake
van een benoemingsprocedure.
Ik begrijp dat echter niet als het betreft de leden van de ledenraad. Zij worden via verkiezingen
gekozen door de verenigingen en er vindt daarna geen benoeming plaats (zoals bijvoorbeeld wel het
geval is bij leden van de gemeenteraad; na de verkiezing vindt nog een benoeming plaats).
Verkiezing van leden van de ledenraad is m.i. de correcte terminologie en benoeming is m.i. formeel
geen juistere weergave.
Graag een reactie.
Reactie
Zie reactie bij vraag Wicher Schreuders ten aanzien van dit artikel.

Agendapunt 7.2
Licentiereglement Amateurvoetbal
Vragen Wicher Schreuders
Artikel 10
De kop van dit artikel luidt 'Samenstelling Licentiecommissie', maar de inhoud van het artikel gaat over
meer dan alleen de samenstelling, namelijk - zoals nu ter bespreking ligt - ook over de wijze waarop
besluiten kunnen worden genomen. Kop aanpassen aub.
Reactie
Voorgesteld wordt om de kop van artikel 10 en 11 aan te passen in die zin dat het woord
‘samenstelling’ achterwege wordt gelaten.

Artikel 10 lid 4
Telefax wordt nog genoemd, maar vervolgens gaat het over 'andere gangbare
communicatiemiddelen'. Kan daarom 'telefax' niet gewoon vervallen?
Reactie
Telefax is geen gangbaar communicatiemiddel meer. Vandaar dat dit nog specifiek staat vermeld.
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Artikel 10 lid 4
Besluiten kunnen volgens dit voorstel (hetgeen is gebaseerd op dezelfde formuleringen elders - ook
buiten vergadering worden genomen, maar alleen indien alle leden zich schriftelijk 'voor' het
desbetreffende voorstel verklaren. Dat hangt m.i. maar net van de formulering van het voorstel af. En
of het wel een eenvoudige 'voor' of 'tegen' vraag is. Waar het kennelijk om gaat, is dat men unanimiteit
wil onder de leden van de commissie. En ook geen onthoudingen, iedereen moet mee stemmen. Dat
snap ik heel goed, maar schrijf dat dan op: unanimiteit is vereist.
In de toelichting bij dit voorstel staat nu: "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', ofwel zijnde art. 13.6 RAV. Echter, de slot zin van dat als voorbeeld dienende artikellid is: 'Dit besluit wordt in de eerstvolgende vergadering bevestigd en vastgelegd in de notulen van die
vergadering." Dit ontbreekt nu dus in het voorstel inzake 'besluitvorming buiten vergadering' door de
Licentiecommissie. Het lijkt me raadzaam dit alsnog toe te voegen.
Reactie
Er staat nu ook dat alle leden zich schriftelijk voor het desbetreffende voorstel moeten uitlaten hetgeen
unanimiteit impliceert.
Het heeft niet de voorkeur om de hier bovengenoemde zinsnede toe te voegen aangezien een besluit
van de licentiecommissie amateurvoetbal schriftelijk kenbaar wordt gemaakt aan de licentiehouder
tegen wie het genomen besluit is gericht. Bevestiging en vastlegging in de notulen van de vergadering
is derhalve niet noodzakelijk.

Agendapunt 7.4
Reglement Amateurvoetbal – Screening overgangsregelingen
Vragen Henk Bolhaar
Overblijvende tekst
2 x ‘zittingstermijn’ wijzigen in ‘zittingsduur’.
Toelichting: zowel aan het begin als aan het eind is ‘termijn’ niet gewijzigd in ‘duur’.
Reactie
Deze wijzigingen worden reeds voorgesteld in het voorstel tot reglementswijziging ‘Benoeming en
zittingsduur’.

Vragen/antwoorden tav agenda ledenraad 25 november 2017

P. 32

Agendapunt 9
Herbenoeming lid raad van toezicht amateurvoetbal
Vraag Wicher Schreuders
Nummering in de kop op blz. 29 is onjuist: die 8 moet een 9 zijn.
Moet de kop van dit agendapunt niet neutraal zijn, ofwel 'benoeming'. Dat er vervolgens zittende
personen voor herbenoeming worden voorgedragen is iets anders.
Reactie
De nummering wordt aangepast in een nieuwe versie van de agenda.
Mede ingegeven door het feit dat dit agendapunt wordt aangepast, is relevantie van de vraag
afgenomen.
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Nagekomen vragen Ignas van den Einde’
3.4 Proces voortgang optimaliseren voetbalpiramide
Bij 3.4 wordt aangegeven dat de klankbordgroep volgens planning op 15 maart is
samengekomen. Dat moet waarschijnlijk 15 nov zijn?
Reactie
Klopt
De Projectgroep komt 24 nov voor de eerste keer bijeen. Lijkt mij nuttig om de Projectgroep
conform afspraak eerst voor te stellen / mede te delen.
Reactie
Verwezen wordt naar de terugkoppeling van de bijeenkomst van de klankbordgroep
voetbalpiramide die Mark donderdag 23 november 2017 heeft gestuurd.
3.9 Benaderen van jeugdspelers en externe scouting
Bij 3.9 lijkt een stuk tekst te ontbreken aan het einde. Ter kennisgeving wordt de notitie….
Reactie
Weggevallen is: …. aan deze mededeling toegevoegd.
5.1. Verslag bestuur amateurvoetbal
Bij agendapunt 5 de verantwoording;
- doelstelling 9 Ontwikkelen nieuwe voetbal app, er wordt over een betaalversie gesproken. Dit
lijkt mij zeer discutabel en vraagt om nadere toelichting.
Reactie
De voetbal.nl app is een gratis app en is dat ook bedoeld te blijven met de huidige
kernfuncties zoals je persoonlijke programma, uitslagen en standen, favoriete
teams/verenigingen/personen en zoeken op teams/verenigingen/personen.
De Voetbal.nl app wordt met behulp van Sportlink gerealiseerd. Daardoor bestaat voor
voetbalverenigingen de mogelijkheid om Club.Mobiel als extra module bij Sportlink aan te
schaffen. Dit is wat wordt bedoeld met de betaalde variant. De club betaalt dan voor
aanvullende functionaliteit om de eigen leden te kunnen bereiken: zie
https://www.sportlink.nl/ledenadministratie/app/. Deze aanvullende functionaliteiten worden
dan binnen Voetbal.nl app voor de desbetreffende leden ontsloten.
5.2 Verslag raad van toezicht
Bij het verslag van de RvT overweging 3 wordt aangegeven dat de interne controle voldoende
is aangaande informatieveiligheid. Op 25 mei 2018 zal de nieuwe wet AVG in trede gaan. Dit
heeft als gevolg dat elk KNVB-lid recht heeft op oa het inzien, wijzigen en verwijderen van
persoonlijke data. Dat lijkt mij nog een uitdagende klus. Hopelijk kan hier een update van
worden gegeven. Anderszijds is er buiten de vergaderingen aangegeven dat de data van
KNVB-leden wordt verkocht aan derde partijen. In het kader van de vernieuwde AVG vraagt
dit om opheldering.
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Reactie
De laatste weken en maanden is er steeds meer in het nieuws over privacy en datalekken bij
o.a. gemeenten, bedrijven, etc. Ook voor de KNVB is de privacy van onze leden,
medewerkers en partners een belangrijk thema. Dit, in combinatie met de steeds strengere
wetgeving en sancties bij non-compliance, heeft ertoe geleid dat er door de KNVB een privacy
project is opgestart in samenwerking met PwC. Er worden werkafspraken gemaakt met de
belangrijkste stakeholders (afdelingen) tbv inventarisatie van de verwerking van
persoonsgegevens.
Verder nog wat achtergrondinformatie over ons privacybeleid:
De KNVB verleent - onder strikte voorwaarden - medewerking aan commerciële acties. Wij
selecteren op onder meer acties die een voordeel bieden voor de leden. De reden voor deze
medewerking is dat de sectie amateurvoetbal extra gelden kan genereren door gebruik van de
gegevens die binnen de KNVB beschikbaar zijn, die weer ten goede komen aan het voetbal.
Een voorstel hieromtrent is behandeld via de reguliere regio- en clustervergaderingen,
districtsvergaderingen en de algemene vergadering amateurvoetbal. De leden hebben
besloten om de commerciële activiteiten goed te keuren. Wel werd als voorwaarde gesteld dat
alle acties vooraf moeten worden goedgekeurd door de KNVB en dat er geen ‘overkill’ mag
zijn.
Wij hechten eraan te benadrukken dat wij uiterst nauwkeurig omgaan met persoonsgegevens
van onze leden. Alle verwerkingen van deze gegevens zijn aangemeld bij het College
Bescherming Persoonsgegevens. Daarnaast hanteren wij een zogenaamd contactprotocol,
waarin wij onder meer hebben vastgelegd hoe vaak een KNVB-lid mag worden benaderd voor
commerciële acties via de KNVB. Op naleving van dit protocol zien wij streng toe.
Eén van de voorwaarde voor inzet van onze database door een derde is, dat het Bel-me-nietregister wordt gerespecteerd, alsmede andere in de wet genoemde registers.
Tot slot kan men bij de KNVB aangeven dat men geen publicaties over sponsor- of reclame(bel-)acties via de KNVB meer wilt ontvangen. Dit kan via het adres: KNVB, Afdeling
Publieksvoorlichting, Postbus 784, 3700 AT Zeist’ en / of via het contactformulier op KNVB.nl.
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