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•
Bondsvoorzitter
•
Raad van commissarissen betaald voetbal
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OPENING
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2.

MEDEDELINGEN EN INGEKOMEN STUKKEN

2.1

Berichten van verhindering

Ter vergadering.

2.2

Uitvoeringsbesluit eredivisie vrouwen

In de najaarsvergadering van 25 november 2017 is door de ledenraad bij de vaststelling van het
uitvoeringsbesluit eredivisie vrouwen geconstateerd dat het uitvoeringsbesluit al enkele keren –
nagenoeg ongewijzigd – is vastgesteld. Opgeroepen is e.e.a. in te bedden in de reguliere
reglementen. De werkzaamheden hiertoe zijn in gang gezet.
De werkzaamheden om te komen tot inbedding in de reguliere reglementen zijn vroegtijdig opgepakt.
Momenteel zijn opzet, inrichting en voorwaarden echter weer volop onderwerp van gesprek tussen
KNVB, de coöperatie eredivisie vrouwen (CEV) en huidig deelnemende clubs. Het verloop en de
uitkomst van deze gesprekken is van invloed op de reglementaire vertaling.
Voorgaande betekent dat aan de agenda geen reglementsvoorstellen zijn toegevoegd op dit punt. Het
kan zijn dat de uitkomsten van de gesprekken zo zijn dat binnen de huidige reglementen voldoende
bestuurlijke ruimte is. Dan hoeven geen reglementaire besluiten te worden genomen. In het uiterste
geval zullen we nog één seizoen genoodzaakt zijn een uitvoeringsbesluit voor te leggen in het najaar.

2.3

Update Public Affairs

De Public Affairs update volgt een week voorafgaand aan de vergadering van 26 mei a.s. Dit om zo
actueel mogelijk te zijn.

2.4

Externe scouting

In de najaarsvergadering is door ledenraadsleden Ludo Goudkuil, Wicher Schreuder en Ton
Hendrickx een notitie ingebracht. Toegezegd is op dit onderwerp terug te komen voor wat betreft
aanpak en planning. E.e.a. in overleg met de betrokken ledenraadsleden. Overleg vindt plaats op 9
mei a.s. Aanvullende mededeling volgt zo mogelijke schriftelijk een week voorafgaande aan de
ledenraad van 26 mei a.s. of anders ter vergadering.

2.5

Internationale zaken / Secretaris-Generaal

Ter vergadering zal door Secretaris-Generaal, Gijs de Jong, een schets worden gegeven van zijn
werkzaamheden voor de KNVB en voor het amateurvoetbal in het bijzonder. Daarnaast zal
mededeling worden gedaan omtrent internationale zaken en ontwikkelingen.
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3.

VERSLAGEN

3.1

Ledenraad 25 november 2017

Te nemen besluit
Vaststellen van verslag.

3.2

Ledenraad 18 december 2017

Te nemen besluit
Vaststellen van verslag.
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4.

KNVB STRATEGISCH PLAN 2018 – 2022

Te nemen besluit
1. Kennisnemen van het KNVB Strategisch Plan 2018 – 2022 (vooruitlopend op vaststelling van
het gehele plan die geschiedt in de bondsvergadering)
2. Vaststellen van KNVB Strategisch Plan 2018 – 2022 voor wat betreft amateurvoetbal.
Toelichting
Context
De KNVB kent een vierjarige beleidsperiode. Het huidige beleidsplan ‘Voetbal om van te houden’ loopt
dit seizoen af. Het KNVB Strategisch Plan 2018 – 2022 is onder regie van de gezamenlijke directie
(AV én BV) ontwikkeld. Het benadrukt de ingeslagen weg van één KNVB.
Kern
Het KNVB Strategisch Plan 2018 – 2022 geeft de hoofdlijnen voor de komende 4 seizoenen. Vanuit
het perspectief van amateurvoetbal kunnen we constateren dat het nieuwe beleidsplan voortborduurt
op de strategische agenda’s die afgelopen twee seizoenen binnen amateurvoetbal leidend zijn
geweest.
Centraal staat de voetballer in zijn of haar voetbalomgeving.
Onze ambitie en focus:
1. aantrekkelijk voetbal- en competitieaanbod;
2. opleiding & ontwikkeling;
3. oranje om trots op te zijn;
4. vernieuwing & innovatie binnen het Nederlandse voetbal;
5. service op topniveau.
Het KNVB Strategisch Plan geeft richting aan onze eigen activiteiten. Daarmee zijn wij
maatschappelijk waardevol. Juist met het oog op deze maatschappelijke rol en in lijn met onze ambitie
om een open organisatie te zijn, willen we de kracht van voetbal breder inzetten. In een eerdere fase
hebben we hierover gesproken als ‘het maatschappelijk manifest’. Deze ‘propositie’ is uiteindelijk
verwoord in het onderdeel ‘Schot voor open doel’.
Proces
Het KNVB Strategisch Plan 2018 – 2022 is tot stand gekomen door feedback te vragen aan diverse
stakeholders. De ledenraad is op verschillende momenten betrokken op het proces en op de inhoud.
O.a. via de reguliere ledenraadsvergaderingen, via de sessie op 17 februari jl. en de themasessie in
het kader van de begroting op 24 april jl.
Financiële impact
Het KNVB Strategisch Plan 2018 – 2022 kent voor wat betreft de doorvertaling van de activiteiten voor
het amateurvoetbal zijn weerslag in de begroting (als te behandelen bij het agendapunt 6. Begroting
amateurvoetbal 2018/’19).
Communicatie
Na vaststelling van het KNVB Strategisch Plan 2018 – 2022, publiceren we deze op onze website.
Daarnaast communiceren we bij aanvang van het komende seizoen actief richting de verenigingen en
stakeholders wat onze plannen zijn.
Het volledige KNVB Strategisch Plan 2018 – 2022 is te raadplegen als bijlage bij deze agenda.
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5.

SEIZOENSPLAN 2018/’19

Te nemen besluit
Vaststellen van de geschetste contouren van het seizoensplan 2018/’19.

Toelichting
Context
Het KNVB Strategisch Plan is voor vier jaar. Per seizoen wordt een plan gemaakt dat richting geeft
aan de activiteiten van dat seizoen. De afgelopen 2 seizoenen noemden wij dit ‘de strategische
agenda amateurvoetbal’. Omdat we willen onderstrepen dat we vanuit gezamenlijkheid werken, zien
we ook in de doorvertaling voor komend seizoen de vervlechting van amateurvoetbal en betaald
voetbal.
Gegeven het feit dat we met een nieuw vierjarig plan gaan werken dat op strategisch niveau de lijnen
uitzet, is ervoor gekozen het daarvan afgeleide plan per seizoen niet meer de naam ‘strategische
agenda’ te geven.
Kern
Het KNVB Strategisch Plan 2018 – 2022 geeft de hoofdlijnen voor de komende vier seizoenen. Het
seizoensplan 2018/’19 geeft per ‘pijler’ uit de het KNVB Strategisch Plan 2018 – 2022 de belangrijkste
activiteiten weer. Deze zijn terug te vinden in de bijlage.
Proces
Het KNVB Strategisch Plan 2018 – 2022 is tot stand gekomen door feedback te vragen aan diverse
stakeholders. Datzelfde geldt voor de activiteiten in het komende seizoen. De ledenraad is op
verschillende momenten betrokken op het proces en op de inhoud. O.a. via de reguliere
ledenraadsvergaderingen, via de sessie op 17 februari jl. en de themasessie in het kader van de
begroting op 24 april jl.
Financiële impact
Het seizoensplan is vertaald in de begroting amateurvoetbal 2018/’19 (als te behandelen bij
agendapunt 6. Begroting amateurvoetbal 2018/’19).
Communicatie
We presenteren de doorvertaling voor 2018/’19 tezamen met de begroting in één boekje.
De gebundelde versie is bedoeld voor de doelgroepen die direct werken met agenda en begroting.
Daarnaast is deze ook (digitaal) beschikbaar voor verenigingen. Het bundelen in één publicatie is ook
een onderstreping van de samenhang.
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6.

BEGROTING AMATEURVOETBAL 2018/’19

Te nemen besluit
Vaststellen van de begroting amateurvoetbal 2018/’19.

Toelichting
De begroting 2018/’19 is als bijlage toegevoegd. In de begroting zijn toelichtende teksten opgenomen,
voorafgegaan door een managementsamenvatting.
Context
Beleidsvoornemens worden jaarlijks vertaald in de begroting. Conform afspraak met de ledenraad is
de conceptbegroting besproken op de themabijeenkomst van 24 april jl.
Eens in de 4 seizoenen staan we voor de taak een nieuw KNVB breed plan te maken. Voor het
seizoen 2018/’19 valt het opstellen van het vierjarig plan en het seizoensplan samen.
In de begroting zijn toelichtende teksten opgenomen, voorafgegaan door een
managementsamenvatting. De managementsamenvatting bevat de synopsis van de begroting w.o.:
•
strategische keuzes (o.b.v. Plan 2018 – 2022);
•
ontwikkelingen;
•
uitgangspunten;
•
risico’s;
•
financiële hoofdlijnen.
Voorafgaand aan en tijdens de bijeenkomst van 24 april jl. zijn verduidelijkingsvragen gesteld. De
vragen en antwoorden zijn vastgelegd in een V&A. Deze V&A wordt integraal toegevoegd aan het
verslag van de ledenraad d.d. 26 mei 2018.
Kern
Op de themabijeenkomst is een begroting gepresenteerd met een negatief exploitatieoverschot. Mede
naar aanleiding van de bijeenkomst is een en ander door directie/bestuur nog eens zorgvuldig
gewogen. Zonder het voorzichtigheidsprincipe geweld aan te doen, heeft dit geleid tot het doorvoeren
van enkele aanpassingen. Het is daarbij realistisch geacht een positieve correctie door te voeren. De
correctie heeft betrekking op:
➢ Btw-suppletie;
➢ verkoop bondskantoor te Amsterdam;
➢ hogere doorbelasting overhead in verband met verwachte opvolging VSK;
➢ lagere bijdrage aan de KNVB Academie.
Hierdoor wordt nu een sluitende begroting voorgelegd.
Proces
De begroting is tot stand gekomen in afstemming met de auditcommissie c.q. raad van toezicht. De
raad van toezicht heeft de begroting goedgekeurd.
Tijdens de – eerder vermelde – themabijeenkomst voor de ledenraad op 24 april jl. is de
conceptbegroting besproken.
Communicatie
De gebundelde versie van het KNVB Strategisch Plan 2018 – 2022, het seizoensplan en de begroting
is – na vaststelling en vervaardiging – bedoeld voor de doelgroepen die daarmee direct werken.
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De conceptbegroting is met de agenda – net als vorig seizoen – integraal gepubliceerd op
www.knvb.nl. Na vaststelling zal de begroting digitaal beschikbaar zijn voor leden.
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7.

GOVERNANCE

7.1

Stand van zaken governance KNVB bondsniveau

Te nemen besluit
Kennisnemen van de voortgang.
Toelichting
Context
In het najaar van 2016 is door het toenmalige bondsbestuur besloten om KNVB breed een onderzoek
te doen naar governance en besluitvormingsprocessen. Directe aanleiding vormde daartoe op dat
moment bestuurlijke ontwikkelingen bij betaald voetbal.
Het bepaalde proces besloeg twee fasen:
•
•

Fase 1. Onderzoek (en aanbevelingen) door een externe partij met de focus op de KNVB
governancestructuur en besluitvormingsprocessen op bondsniveau.
Fase 2. Consequenties en implementatie (vanuit Fase 1) per sectie, alsmede het oppakken
van geïdentificeerde ‘eigen’ aandachtspunten op het gebied van governance en
besluitvormingsprocessen.

Aan Fase 1 is invulling gegeven via het rapport van het Strategic Management Centre (‘het rapport
Van Manen’). Het rapport is behandeld in de bondsvergadering en dienaangaande zijn besluiten
genomen. Daarmee is feitelijk fase 1 afgerond. De implementatie maakt onderdeel uit van een
permanente aandacht voor governance en besluitvormingsprocessen op bondsniveau.
Voortschrijdend inzicht heeft bij de uitvoering van de besluiten als genomen in de bondsvergadering
van najaar 2016 o.a. geleid tot:
• temporisering: o.a. om betaald voetbal de ruimte te geven ‘het huis op orde’ te krijgen;
• nadere aanscherping: sterke focus op samenwerking AV/BV.
Kern
In het seizoen 2017/’18 is invulling gegeven aan:
1. aanpassing van de samenstelling van het bondsbestuur;
Het bondsbestuur bestaat nu uit de bondsvoorzitter, de directeur/bestuurder AV en BV.
2. het verbinden van de raad van commissarissen BV en de raad van toezicht AV via een
gezamenlijke vergadering van toezichthouders;
Formeel is (nog) geen sprake van één toezichthoudend orgaan op bondsniveau, zoals door
Van Manen geadviseerd. Feitelijk is wel sprake van een situatie waarin gezamenlijk wordt
opgetrokken via een gezamenlijke vergadering van toezichthouders. E.e.a. is als zodanig ook
in de reglementen vastgelegd.
3. het opstellen van een strategische agenda met speciale aandacht voor en transparant maken
van de omvang en belang van de gezamenlijkheid tussen AV en BV (het “grijze” gebied) en
mogelijke consequenties voor de gewenste governanceaanpassingen aan te geven; Deze
opdracht wordt vanuit zowel toezichthouder AV en BV gegeven.
4. het vormgeven en invullen van de nieuwe topstructuur van de KNVB;
De gezamenlijke toezichthouders hebben de directeur betaald voetbal en amateurvoetbal de
opdracht gegeven te komen tot een nieuwe topstructuur voor de KNVB die het recht doet en
vormgeeft aan de gedachte van één KNVB.
5. borging van voetbal in de nieuwe organisatie(structuur);
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6. helderheid omtrent noodzaak, rol en invulling secretaris-generaal;
7. gezamenlijke directievoering.
Onderdeel van de nieuwe topstructuur is de vormgeving van één gezamenlijke directie (AV én
BV) die ook gezamenlijk richting geeft aan de aansturing van de (werk)organisatie.
Nog geen invulling is gegeven aan de commissie opvolging bondsvoorzitter. Vanuit amateurvoetbal is
afvaardiging vastgesteld. In de aankomende buitengewone bondsvergadering is dit punt
geagendeerd.
Financiële impact
De financiële vertaling van de nieuwe topstructuur en directiesamenstelling is verwerkt in de begroting
als voorgelegd bij het desbetreffende agendapunt.
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7.2

Voortgang verbetertraject governance amateurvoetbal

Te nemen besluit
1. Kennisnemen van de voortgang via terugkoppeling ter vergadering door de klankbordgroep
governance amateurvoetbal ten aanzien van het proces en de dan meest actuele stand van
zaken.
2. Vaststellen van het op basis van voorgaande voorgestane vervolgtraject.
Toelichting
Context
In het najaar van 2016 is door het toenmalige bondsbestuur besloten om een KNVB-breed onderzoek
te doen naar governance en besluitvormingsprocessen. Directe aanleiding vormde daartoe op dat
moment bestuurlijke ontwikkelingen bij betaald voetbal.
Het bepaalde proces besloeg twee fasen:
•
•

Fase 1. Onderzoek (en aanbevelingen) door een externe partij met de focus op de KNVB
governancestructuur en besluitvormingsprocessen op bondsniveau.
Fase 2. Consequenties en implementatie (vanuit Fase 1) per sectie, alsmede het oppakken
van geïdentificeerde ‘eigen’ aandachtspunten op het gebied van governance en
besluitvormingsprocessen.

Fase 2 richtte zich vooral op de sectie amateurvoetbal. In de vergadering van 10 juni 2017 is vanuit de
daartoe ingerichte klankbordgroep governance AV een terugkoppeling gegeven van verrichte
werkzaamheden. Daarbij is ook een aantal actiepunten geformuleerd dat opgepakt diende te gaan
worden. Centraal daarbinnen stonden:
• rol-& taakverdeling ledenraad, raad van toezicht en directeur-bestuurder;
• (formele) besluitvormingsproces, inclusief traject voorbereiding;
• (de wijze van) communicatie en rapportage.
E.e.a. uitgaande van het huidige ledenraadmodel.
Als concrete stap werd op 10 juni 2017 bepaald:
➢ behoefte aan reflectie binnen de LR;
➢ in eigen verband en complete samenstelling;
➢ vrij van inhoudelijke onderwerpen;
➢ specifiek over de rolopvatting en -invulling van de ledenraadsleden;
➢ op basis van het huidige model met de ervaring van anderhalf seizoen.
Dat laatste heeft in meerdere sessies plaatsgevonden en heeft geleid tot een notitie in het verband
van de ledenraad ‘Ons recept’.
Kern
Op basis van Ons Recept en de reactie daarop van directie/bestuur en Raad van Toezicht AV is een
gezamenlijke actielijst opgesteld voor het overleg van Ledenraad (vertegenwoordigd via de
klankbordgroep governance AV), directie/bestuur en (vertegenwoordiging van) de Raad van Toezicht.
Van het eerste overleg is op hoofdlijnen verslag gedaan aan de ledenraad per mail d.d.13 april jl.
In dit verslag werd ook melding gemaakt van een vervolg-overleg. Insteek is dat overleg zo spoedig
mogelijk te laten plaatsvinden en in ieder geval voor 26 mei. Dit vanwege de breed gedragen wens
voortgang te houden in de voor ogen staande (verbeter)stappen. Wegens overvolle agenda’s zal
e.e.a. evenwel pas kort voor 26 mei plaats kunnen vinden.

Agenda ledenraad 26 mei 2018

P. 12

Terug naar inhoudsopgave

Bij gevolg kan op dit moment nog geen volledig verslag van vervolgoverleg en voorgestane aanpak,
worden opgenomen.
Vervolg en aanpak worden in ieder geval bepaald ten aanzien van:
➢ afstemming van onderlinge verwachtingen en rolinvulling van Ledenraad, RvT en
directie/bestuur (zoals bij aanvang van het governancetraject bepaald en zoals ook nog
bepleit in de notitie Ons recept);
➢ continuïteit van de Ledenraad, in de aanloop naar de aankomende verkiezingen in november;
➢ communicatie en informatievoorziening voor een optimale voorbereidingen op LRvergaderingen;
➢ technisch voorzitterschap van de LR-vergaderingen;
➢ de rol van adviserende leden van de LR-vergadering (BAV, COVS en VVON).
Op 26 mei zullen zo veel mogelijk van deze onderwerpen aan de LR-vergadering worden voorgelegd
ter beeldvorming, meningsvorming of besluitvorming. Met name het continuïteitsvraagstuk vraagt
snelle aandacht.
Financiële impact
In de huidige uitwerkfase (nagenoeg) nihil. Inhoudelijke keuzes kunnen leiden tot financiële
consequenties. Het bepalen van omvang en besluitvorming daarover moet onderdeel zijn van de
concrete uitwerking.
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7.3

Bezoldiging raad van toezicht amateurvoetbal

Te nemen besluit
1. Met ingang van seizoen 2018/’19 over te gaan tot bezoldiging van de raad van toezicht
amateurvoetbal.
2. De vergoeding voor de raad van toezicht vast te stellen op €15.000 voor een lid en €20.000
voor de voorzitter per seizoen of naar rato bij gedeelte daarvan.
Toelichting
In een eerdere fase is gesproken over het formuleren van een voorstel met betrekking tot bezoldiging
van de raad van toezicht amateurvoetbal (RVT AV).
Context
Bij de introductie van de raad van toezicht in de governancestructuur van amateurvoetbal is in de
reglementen opgenomen dat RVT-leden een vergoeding kan worden verstrekt. Een beslissing
daartoe, als ook de hoogte van het bedrag, is aan de ledenraad. In 2014 is bij de werving van de
eerste raad van toezicht geopteerd voor een onbezoldigde raad.
Kern
Het bestuur amateurvoetbal is de mening toegedaan dat heroverweging van het standpunt ten
aanzien van bezoldiging aan de orde is. Een aantal zaken ligt daaraan ten grondslag. Genoemd
worden in willekeurige volgorde:
• De raad van toezicht trad aan in een fase van financiële problemen en bestuurlijke onrust.
Hoewel reglementair al wel mogelijk was in die periode niet opportuun. Focus lag op terug op
orde brengen van de organisatie. Inmiddels staat amateurvoetbal er – mede dankzij de inzet
en inbreng van de RvT – weer goed voor.
• In een professionele organisatie past professioneel toezicht. Waardering van dat toezicht is
daar een onderdeel van, ook in termen van bezoldiging.
• Binnen de KNVB streven we naar verdere eenheid tussen betaald voetbal en amateurvoetbal.
Een in basis gelijke positionering en benadering van raad van commissarissen betaald voetbal
(RVC BV) en RVT AV is dan een logisch uitgangspunt. Ook daar waar het bezoldiging betreft.
De RVC BV is sinds jaar en dag bezoldigd. De daar gehanteerde bedragen zijn € 20.000 (lid)
en € 25.000 (voorzitter);
• In het rapport zoals opgesteld door prof. Van Manen over de governancestructuur van de
KNVB wordt een structuur geschetst met één toezichthoudend orgaan voor de KNVB. Van
Manen stelt – samenvattend - dat de aard van de organisatie en de werkzaamheden, maar
ook het krachtenveld en de noodzakelijk professionaliteit, rechtvaardigen dat sprake is van
bezoldiging. Hoewel formeel nog geen sprake is van één toezichthoudend orgaan, is de
onderliggende stelling van Van Manen omtrent de aard van organisatie en werkzaamheden,
een-op-een van toepassing op de huidige situatie;
• Aanvullend: hoewel formeel nu (nog) geen sprake is van één toezichthoudend orgaan binnen
de KNVB (voor AV én BV conform Van Manen) is inmiddels wel sprake van een gezamenlijke
vergadering van toezichthouders. Dit is ook gereglementeerd;
• De ervaring leert dat de mate waarin leden van de raad van toezicht betrokken en
beschikbaar moeten zijn, het reëel maken dat een vergoeding aan de orde is. De frequentie
en impact is groter gebleken dan aanvankelijk bij introductie in 2014 bedacht.
Gelet op het voorgaande wordt thans een voorstel gedaan voor invoering van bezoldiging.
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Overwegingen bij hoogte bezoldiging
Voorgelegd wordt te komen tot een bezoldiging van €15.000 per lid en €20.000 voor de voorzitter. Tot
deze bedragen is gekomen door wegen van de volgende aspecten:
1. zoeken naar enige verhouding met de geldende vergoedingen als verstrekt aan de RvC BV is
reëel en logisch;
2. de bedragen behoeven bij AV en BV niet per definitie dezelfde te zijn; er is ruimte voor
eigenstandige afweging van wat per saldo wenselijk en gepast is;
3. in de overweging zijn vergelijkbare en geaccepteerde normen en regelingen van bezoldiging
van toezichthouders betrokken;
4. de huidige raad van toezicht moet zich kunnen vinden in het uiteindelijke voorstel. Specifiek
geldt in dezen dat de raad van toezicht bezoldiging wel wenselijk acht, maar tegelijk hecht aan
een bedrag die zij zelf vindt passen en maatschappelijk acceptabel vindt. De RVT heeft
bijvoorbeeld als referentie gekeken naar de Wet Normering Topinkomens (WNT) en het
daarbinnen geregelde voor toezichthouders. In deze wetgeving wordt uitgegaan van maximaal
10% voor een lid en 15% voor de voorzitter van het geldende topinkomen.
Dat - alles wegende - de bedragen per saldo (enigszins) lager uitvallen dat de vigerende bedragen
voor de RVC BV wordt gezien als een goed signaal.
Financiële impact
Uitgaande van de voorgestelde bedragen en bij functioneren van een voltallige raad van toezicht
gedurende een volledig seizoen, komen de kosten uit op € 80.000. Het betreft een structurele post.
Bij het opstellen van de begroting 2018/’19 was voorzichtigheidshalve rekening gehouden met
bezoldiging van de RVT AV. Met als richtsnoer de bedragen zoals gehanteerd bij betaald voetbal. Dat
betekent dat een positief besluit ten aanzien van bezoldiging geen negatieve effecten heeft op de
begroting.
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8.

VOETBALPIRAMIDE

Te nemen besluit
Kennisnemen van de actuele stand van zaken.
Toelichting
Context
Op 2 oktober 2017 is door de bondsvergadering een besluit genomen voor een proces (‘terug naar de
tekentafel’) om met draagvlak te komen tot een betere opzet van de voetbalpiramide die herkenbaar is
en voordelen biedt aan clubs in het amateur- én betaald voetbal, die goed is voor de (ontwikkeling
van) spelers en (daarmee) bijdraagt aan de ontwikkeling van het Nederlandse voetbal.
Na besluitvorming in de bondsvergadering is door het bondsbestuur het beoogde proces (in
deelfasen) beschreven. Het beschreven proces had in beginsel moeten leiden tot een extra
bondsvergadering in maart jl. om daar besluiten te nemen. Besloten is toen dat moment uit te stellen
tot begin april. Het bondsbestuur heeft moeten constateren en besluiten dat ook dat moment niet
haalbaar was.
Inmiddels ligt er al enige tijd een scenario dat op brede steun kan rekenen van de (amateur)
verenigingen die uitkomen in de 2e en 3e divisie en belangenorganisaties. Dit scenario is nagenoeg
volledig voortgevloeid uit het overleg dat binnen de projectgroep (met betaald voetbal- én
amateurvoetbalvertegenwoordigers) heeft plaatsgevonden.
De ledenraad is in een bijeenkomst op 7 april 2018 door het bestuur amateurvoetbal bij gesproken.
Naar aanleiding van deze bijeenkomst en conform afspraak is van de zijde van het bestuur
amateurvoetbal na deze bijeenkomst een formeel statement afgegeven aan het bestuur betaald
voetbal. Dit hield – zakelijk samengevat – in, dat besluitvorming in het amateurvoetbal vereist dat
uiterlijk 11 mei a.s. zicht moet zijn op het standpunt van betaald voetbal.
Gedurende het proces en met het oog daarop is de klankbordgroep vanuit de ledenraad (Ton
Hendrickx, Henk Bolhaar, Jos Blatter, Henk Hoiting) betrokken.

Wanneer reactie van de zijde van betaald voetbal wordt ontvangen en daartoe aanleiding is, zal
aanvulling op onderhavig agendapunt worden gedaan. Onderdeel daarvan kan eveneens
aangepaste voorstellen ten aanzien van besluitvorming zijn.
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9.

VOETBALTV

Te nemen besluit
Vooruitlopend op besluitvorming in de bondsvergadering kennisnemen van het voornemen de
bondsvergadering te vragen in te stemmen met het aangaan van de overeenkomst tussen de KNVB
en Talpa inzake VoetbalTV.

Toelichting
Context
De KNVB is voornemens een samenwerking met Talpa Holding NV (Talpa) aan te gaan met
betrekking tot VoetbalTV.
Kort gezegd is VoetbalTV een sociaal platform voor elke amateurvoetballer. Via het platform zullen
beelden van wedstrijden live worden uitgezonden en bestaat de mogelijkheid beelden en/of
samenvattingen terug te kijken. Voorts zullen de clubs die deelnemen aan VoetbalTV, middels het ter
beschikking stellen van speciale software daarvoor, analysemogelijkheden worden geboden.
Ter vergadering zal (indien wenselijk) een nadere toelichting worden gegeven betreffende VoetbalTV.
De afgelopen periode heeft er een pilot plaatsgevonden bij een aantal amateurverenigingen met
betrekking tot VoetbalTV. Op basis van de ervaringen en uitkomsten met betrekking tot deze pilot is
besloten dat de KNVB en Talpa in beginsel (daadwerkelijk) een samenwerking met elkaar zullen
aangaan betreffende VoetbalTV. Gedurende de pilot is met name duidelijkheid verkregen betreffende
de navolgende twee aspecten:
1. Juridisch
Er zijn tijdens de pilot geen onoverkomelijke juridische problemen ontstaan die leiden tot
twijfel over de haalbaarheid van VoetbalTV.
2. Technisch
Er zijn geen verrassingen op technisch gebied die leiden tot twijfel over de haalbaarheid van
VoetbalTV.
Nu er naar aanleiding van voornoemde pilot geen sprake is van belemmeringen betreffende (de
haalbaarheid van) VoetbalTV, zullen de KNVB en Talpa (in beginsel) een
samenwerkingsovereenkomst aangaan met betrekking tot VoetbalTV.
Kern
De samenwerkingsovereenkomst tussen de KNVB en Talpa zal worden aangegaan voor onbepaalde
tijd. Onderdeel van deze samenwerking tussen de KNVB en Talpa zal zijn het oprichten van een
nieuwe besloten vennootschap waarvan beide partijen ieder 50 procent van de aandelen zullen
houden. VoetbalTV zal worden ondergebracht in deze nieuwe besloten vennootschap.
Aangezien sprake is van het aangaan van een overeenkomst met een tijdsduur langer dan vijf jaar,
behoeft het bondsbestuur de voorafgaande goedkeuring van de bondsvergadering met betrekking tot
het aangaan van deze overeenkomst (artikel 15 lid 2 sub b van de Statuten).
Financiële impact
De kosten en de inkomsten met betrekking tot VoetbalTV zullen ten laste van respectievelijk ten
goede komen aan de sectie amateurvoetbal. Hierbij wordt volledigheidshalve opgemerkt dat de KNVB
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tot maximaal € 500.000 zal bijdragen (middels agiostorting) in de kosten van de besloten
vennootschap.
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10.

BESTRIJDING VUURWERK IN HET VOETBAL – PLAN VAN AANPAK

Te nemen besluit
Kennisnemen van de toelichting ter vergadering.

Toelichting
Gelet op recente ontwikkelingen bestaat de noodzaak met ketenpartners te komen met een plan van
aanpak. Hoewel de focus snel gaat op betaald voetbal bij dit onderwerp, leert de ervaring dat met
name in de top van het amateurvoetbal ook regelmatig sprake is van vuurwerk gebruik.
Omdat het plan van aanpak ook van invloed gaat zijn op amateurvoetbal(verenigingen), is het goed
ter vergadering de ledenraad – kort – te informeren.
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11.

REGLEMENTAIRE AANGELEGENHEDEN

11.1 Licentiereglement amateurvoetbal - screening
Te nemen besluit
Vaststellen aanpassing Artikel 5 lid 8c van ‘Verplichtingen licentiehouder’ van het licentiereglement
amateurvoetbal.

Toelichting
Aanpassing betreft een tekstuele wijziging. In artikel 6 lid 8 a sub c ontbreken abusievelijk de termen
‘juridisch kader’. Deze omissie wordt hersteld.
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SCREENING

LICENTIEREGLEMENT AMATEURVOETBAL
Artikel 5 – Verplichtingen licentiehouder
1. t/m 7.
8. Een licentiehouder is verplicht om jaarlijks
aan de licentiecommissie ter hand te doen
stellen, een en ander conform de daartoe
door het bestuur amateurvoetbal
vastgestelde richtlijnen:
a. de jaarstukken over het daaraan
voorafgaande seizoen, op basis waarvan de
financiële positie van een licentiehouder kan
worden beoordeeld gerangschikt en
gepubliceerd, zulks uiterlijk op 1 november
van enig jaar;
b. de begroting voor het komende seizoen, op
basis waarvan de financiële positie van een
licentiehouder kan worden beoordeeld,
gerangschikt en gepubliceerd, zulks uiterlijk
op 15 juni van enig jaar;
c. het overzicht betreffende de
licentievoorwaarden sportief kader en
organisatie kader en administratief kader,
zulks uiterlijk op 1 november van enig jaar;
d. het overzicht betreffende de
licentievoorwaarden infrastructureel kader,
zulks uiterlijk op 1 maart van enig jaar.
9.

1. t/m 7. (ongewijzigd)
8. Een licentiehouder is verplicht om jaarlijks
aan de licentiecommissie ter hand te doen
stellen, een en ander conform de daartoe
door het bestuur amateurvoetbal
vastgestelde richtlijnen:
a. de jaarstukken over het daaraan
voorafgaande seizoen, op basis waarvan de
financiële positie van een licentiehouder kan
worden beoordeeld gerangschikt en
gepubliceerd, zulks uiterlijk op 1 november
van enig jaar;
b. de begroting voor het komende seizoen, op
basis waarvan de financiële positie van een
licentiehouder kan worden beoordeeld,
gerangschikt en gepubliceerd, zulks uiterlijk
op 15 juni van enig jaar;
c. het overzicht betreffende de
licentievoorwaarden sportief kader, en
organisatie kader, en administratief kader en
juridisch kader, zulks uiterlijk op 1 november
van enig jaar;
d. het overzicht betreffende de
licentievoorwaarden infrastructureel kader,
zulks uiterlijk op 1 maart van enig jaar.
9. (ongewijzigd)

TOELICHTING
Gebleken is dat in artikel 6 lid 8 a sub c abusievelijk de termen ‘juridisch kader’ ontbreken. Derhalve
wordt bovengenoemde wijziging voorgesteld.
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11.2 Reglement amateurvoetbal - screening
Te nemen besluit
Vaststellen van:
1. Aanpassing in artikel 10 lid 2 (Voordracht kandidaten raad van toezicht amateurvoetbal).
2. Aanpassing in artikel 20 lid 1 (Bondsafgevaardigden).

Toelichting
1. Aanpassing van artikel 10 lid 2 is het gevolg van de discussie als gevoerd in de ledenraad van
25 november 2017 naar aanleiding van de herbenoemingen van leden van de raad van
toezicht.
Op basis van het huidige artikel 10 Reglement Amateurvoetbal dienen ook de aftredende
leden van de raad van toezicht amateurvoetbal bij herbenoeming d.m.v. een ‘open werving’ te
zijn voorgedragen door de voordrachtscommissie. In de vergadering van 25 november is
vastgesteld dat dit niet de wens is en dat dit evenmin zo bedoeld is. De bedoeling is om de
open werving achterwege te laten als de voordrachtscommissie van oordeel is dat het
aftredend lid geschikt is voor herbenoeming. De aanpassing voorziet hierin.
2. Aanpassing van artikel 20 lid 1 verduidelijkt dat de leden van de ledenraad ook de
bondsafgevaardigden zijn.
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SCREENING
REGLEMENT AMATEURVOETBAL
Artikel 10 – Voordracht kandidaten raad van toezicht amateurvoetbal
1.
1. (ongewijzigd)
2. De voordrachtscommissie als genoemd in
2. De voordrachtscommissie als genoemd in
het eerste lid, stelt een profielschets op ter
het eerste lid, stelt een profielschets op ter
zake van een vacature in de raad van
zake van een vacature in de raad van
toezicht amateurvoetbal en draagt zorg voor
toezicht amateurvoetbal en draagt zorg voor
een open sollicitatieprocedure ter werving
een open sollicitatieprocedure ter werving
van kandidaten.
van kandidaten. Het bepaalde in de eerste
volzin is niet van toepassing indien een
aftredend lid als genoemd in artikel 9 lid 4
van dit reglement, wordt voorgedragen voor
herbenoeming.
3. t/m 9.
3. t/m 9. (ongewijzigd)

TOELICHTING
Op basis van het huidige artikel 10 Reglement Amateurvoetbal dienen ook de aftredende leden van
de raad van toezicht amateurvoetbal d.m.v. een ‘open werving’ te zijn voorgedragen door de
voordrachtscommissie om in aanmerking te kunnen komen voor herbenoeming. Vanuit het
amateurvoetbal is aangegeven dat voornoemd proces niet de wens is en dat dit evenmin zo bedoeld
is. De bedoeling is om de open werving achterwege te laten als de voordrachtscommissie van oordeel
is dat het aftredend lid geschikt is voor herbenoeming. Derhalve wordt bovengenoemde wijziging
voorgesteld.

Artikel 20 – Bondsafgevaardigden
1. De leden van de ledenraad amateurvoetbal
vertegenwoordigen de sectie
amateurvoetbal in de bondsvergadering.
2.

1. De leden van de ledenraad amateurvoetbal
vertegenwoordigen de sectie
amateurvoetbal in de bondsvergadering als
bedoeld in artikel 20 van de Statuten.
2. (ongewijzigd)

TOELICHTING
Vanuit het amateurvoetbal is de wens geuit om artikel 20 Reglement Amateurvoetbal te verduidelijken
met dien verstande dat leden van de ledenraad ook bondsafgevaardigden zijn. Derhalve wordt
bovengenoemde wijziging voorgesteld.
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11.3 Reglement wedstrijden amateurvoetbal – vierde wissel in verlenging
Te nemen besluit
Vaststellen aanpassing artikel 32 lid 1 onder a (Wisselspelers) van het Regelement Wedstrijden
Amateurvoetbal.

Toelichting
Context
Na een succesvol experiment in diverse competities in de wereld is door de FIFA besloten om toe te
staan dat in wedstrijden waarin een verlenging nodig is om tot een beslissing te komen in de
verlenging een extra speler te wisselen ook al heeft het betreffende team reeds het maximumaantal
wisselspelers gewisseld.
Doel van deze regel is om het aantal blessures wegens vermoeidheid terug te dringen en hierdoor ook
de kans te verminderen dat een wedstrijd door strafschoppen wordt beslist.
Kern
Met het vaststellen van de aanpassing van artikel 32 lid 1 onder a wordt het mogelijk in alle
wedstrijden waarin een verlenging wordt gespeeld (bekerwedstrijden, beslissingswedstrijden, play-off
wedstrijden, promotie- en degradatiewedstrijden) tijdens die verlenging een 4e wissel toe te passen.
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VIERDE WISSEL IN VERLENGING

REGLEMENT WEDSTRIJDEN AMATEURVOETBAL
Artikel 32 – Wisselspelers
1. a. In veldvoetbalwedstrijden van teams die
ingedeeld zijn in categorie A mogen
gedurende de gehele wedstrijd niet meer
dan drie spelers worden gewisseld.
b. Een speler die eenmaal is gewisseld, mag
niet meer aan de wedstrijd deelnemen.

2. t/m 4.

1. a. In veldvoetbalwedstrijden van teams die
ingedeeld zijn in categorie A mogen
gedurende de gehele wedstrijd niet meer
dan drie spelers worden gewisseld. Indien
sprake is van een verlenging, mag in de
verlenging een vierde speler, onder wie
de doelverdediger, worden vervangen,
ongeacht of gedurende de wedstrijd en de
verlenging reeds het maximaal
toegestane aantal van drie spelers, onder
wie de doelverdediger, is vervangen.
b. Een speler die eenmaal is gewisseld, mag
niet meer aan de wedstrijd deelnemen.
2. t/m 4. (ongewijzigd)

TOELICHTING
Op basis van het wijzigingsbesluit ‘vierde wissel in verlenging bekerwedstrijden’ vindt er dit seizoen
een pilot plaats in het betaald voetbal en is in bekerwedstrijden een vierde wissel toegestaan ingeval
van een verlenging.
De IFAB heeft aangegeven dat de mogelijkheid om een vierde wissel toe te staan vanaf juni 2018
definitief wordt opgenomen in de Laws of the Game.
In het amateurvoetbal mogen in veldvoetbalwedstrijden van teams die ingedeeld zijn in categorie A op
dit moment gedurende de gehele wedstrijd niet meer dan drie spelers worden gewisseld (artikel 32 lid
1 a. RWAV). Vanuit het amateurvoetbal is het de wens dat de vierde wissel ook bij deze wedstrijden in
het amateurvoetbal in geval van een verlenging mogelijk wordt gemaakt. Om deze reden wordt
voorgesteld het wijzigingsbesluit ‘vierde wissel in verlenging bekerwedstrijden’ te implementeren in het
Reglement Wedstrijden Amateurvoetbal met dien verstande dat het voor het amateurvoetbal mogelijk
wordt om een vierde wissel te gebruiken in alle wedstrijden waarin een verlenging wordt gespeeld
(bekerwedstrijden, beslissingswedstrijden, play-off wedstrijden, promotie- en degradatiewedstrijden).
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11.4 Statuten – VoetbalTV (ledencontract)
Te nemen besluit
Kennisnemen van de aanpassingen van de statuten met het oog op vaststelling daarvan in de
bondsvergadering.

Toelichting
Context
De statutenwijziging hangt samen met agendapunt 9. VoetbalTV en dient ter verduidelijking.
Kern
Door middel van een ledencontract kan de KNVB voor haar leden verplichtingen jegens derden
aangaan. Teneinde de noodzakelijke binding te verkrijgen van de leden van de KNVB voor het project
VoetbalTV, wordt voorgesteld om de reeds bestaande ledencontractsbepaling in artikel 7 lid 1 van de
Statuten aan te vullen en te verduidelijken.
Ook wordt voorgesteld om in de tekst van artikel 7 lid 7 van de Statuten te verduidelijken dat het
verkrijgen van goedkeuring van een ledenvergadering noodzakelijk is indien in naam van de leden
andere verplichtingen worden aangegaan dan de verplichtingen die reeds worden benoemd in de
Statuten.
In het licht van het voorgaande wordt VoetbalTV toegevoegd aan de begripsbepalingen
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VOETBALTV (LEDENCONTRACT)

Begripsbepalingen
(nieuw)
VoetbalTV

een digitaal platform waarop competitie- en
overige wedstrijden in het amateurvoetbal online
uitgezonden worden.

STATUTEN
Artikel 7 – Verplichtingen van de leden
1. Leden van de KNVB als genoemd in artikel 6
lid 1 van deze Statuten zijn verplicht:
a. de Statuten en reglementen van de
KNVB, de besluiten van haar organen,
alsmede de door het bondsbestuur en/of
de sectiebesturen van toepassing
verklaarde wedstrijdbepalingen, de
spelregels zoals vastgesteld door de
International Football Association Board
(IFAB) daaronder begrepen, na te leven;
b. de belangen van de KNVB en/of van haar
organen en/of van de voetbalsport in het
algemeen niet te schaden;
c. alle overige verplichtingen, welke de
KNVB in naam van haar leden aangaat of
welke uit het lidmaatschap van de KNVB
voortvloeien, te aanvaarden en na te
komen. Tot deze verplichtingen behoort
onder meer het aanvaarden en nakomen
van door de KNVB, mede namens de
individuele leden, genoemd in artikel 6 lid
2 onder a, b en c van deze Statuten,
aangegane verplichtingen jegens één of
meer derden aangaande de verkoop en/of
exploitatie van televisie- en/of radioopname- en/of uitzendrechten. Bij
reglement zullen hieromtrent nadere
bepalingen worden gesteld.
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2. t/m 6.
7. Door de KNVB kunnen in naam van de
leden geen verplichtingen worden
aangegaan, dan nadat het bondsbestuur
respectievelijk een sectiebestuur daartoe
door de desbetreffende algemene
vergadering vertegenwoordigingsbevoegd is
verklaard, met dien verstande dat aan een
sectiebestuur slechts
vertegenwoordigingsbevoegdheid kan
worden toegekend om alleen in naam van
de onder de sectie ressorterende leden
verplichtingen aan te gaan.

2. t/m 6. (ongewijzigd)
7. Indien de KNVB in naam van de leden
andere verplichtingen aangaat dan is
bepaald in deze Statuten, geldt dat het
bondsbestuur respectievelijk een
sectiebestuur daartoe door de
desbetreffende algemene vergadering
bevoegd moet zijn verklaard, met dien
verstande dat aan een sectiebestuur slechts
bevoegdheid kan worden toegekend om
alleen in naam van de onder de sectie
ressorterende leden verplichtingen aan te
gaan.

TOELICHTING
Onder de titel VoetbalTV is de KNVB voornemens om samen met Talpa met ingang van het seizoen
2018/’19 camerasystemen langs de amateurvoetbalvelden te plaatsen die vol automatisch wedstrijden
kunnen registreren en streamen. Recent is een pilot gedraaid bij een aantal verenigingen. Op basis
daarvan zal VoetbalTV definitief worden gestart.
De geregistreerde wedstrijdbeelden worden via een digitaal platform online uitgezonden. Naast het
live uitzenden van de wedstrijden wordt VoetbalTV een sociaal platform voor de amateurvoetballer,
met als doel de betrokkenheid en het spelplezier te vergroten van alle voetballiefhebbers. Voetballers
krijgen in dit verband bijvoorbeeld de mogelijkheid beelden (van zichzelf) op hun eigen account te
tonen. VoetbalTV zal de beelden niet kunnen exploiteren ten behoeve van (bijvoorbeeld)
reclamedoeleinden van derden.
Door middel van een ledencontract kan de KNVB voor haar leden verplichtingen jegens derden
aangaan. Teneinde de noodzakelijke binding te verkrijgen van de leden van de KNVB voor het project
VoetbalTV, wordt voorgesteld om de reeds bestaande ledencontractsbepaling in artikel 7 lid 1 van de
Statuten aan te vullen en te verduidelijken.
Ook wordt voorgesteld om in de tekst van artikel 7 lid 7 van de Statuten te verduidelijken dat het
verkrijgen van goedkeuring van een ledenvergadering noodzakelijk is indien in naam van de leden
andere verplichtingen worden aangegaan dan de verplichtingen die reeds worden benoemd in de
Statuten.
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12.

(HER)BENOEMINGEN

12.1 Leden tuchtorganen amateurvoetbal
Te nemen besluit
Benoemen van onderstaande personen cf. gestelde rooster.

Toelichting
De volgende nieuwe kandidaten kunnen worden benoemd. Bij de aanklagers loopt nu nog een
sollicitatieprocedure. Getracht wordt om de vacature zo spoedig mogelijk in te vullen en de benoeming
van de nieuwe aanklager mee te nemen in de nagekomen stukken.

Naam

Tuchtorgaan:

(her)benoemd t/m
het jaar:

Landelijk

Nvt

Noord / Oost

Nvt

Zuid

Roeleven, B.

Aanklager

2021

Ridderbeks, mw. M.

Aanklager

2020

West

Nvt

De volgende commissieleden zijn aftredend en niet herkiesbaar:

Steunpunt /
landelijk

Naam

Landelijk

Nvt

Noord / Oost

Brouwer, J.W.

Tuchtcommissie

Kelder, J.

Tuchtcommissie

Pitstra, T.H.

Tuchtcommissie

Boekholt, M.G.W.

Tuchtcommissie

Hover, T

Tuchtcommissie

Nouws, F.J.M.

Tuchtcommissie

Korsten, D.A.J.

Tuchtcommissie

Ariës, J.H.C.

Tuchtcommissie

Schoon, J.J.P.A.

Commissie van beroep

Zuid
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West

Robert Domhof

Tuchtcommissie

John Limon

Tuchtcommissie

Arie Quartel

Tuchtcommissie
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12.2 Leden licentiecommissie amateurvoetbal
Te nemen besluit
Herbenoemen van onderstaande personen voor de periode van drie jaar.

Toelichting
Aftredend en herkiesbaar zijn:
-

Klaas Dijkstra
Peter Pluk
Ed Bos
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12.3 Leden beroepscommissie licentiezaken amateurvoetbal
Te nemen besluit
Herbenoemen van onderstaande personen voor de periode van drie jaar.

Toelichting
Aftredend en herkiesbaar zijn:
-

Jeroen Vredevoogd
René Westra
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13.

RONDVRAAG
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14.

SLUITING
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