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OPENING

De heer Van Wijk, die bij afwezigheid van de heer Eringa als voorzitter optreedt, opent de
vergadering. Hij heet iedereen welkom en in het bijzonder bondsvoorzitter Van Praag. Spreker meldt
dat alle vooraf ingediende vragen, die zijn voorzien van een reactie van het bestuur, onderdeel
uitmaken van het verslag van deze agenda.
Om 12.15 uur zal de vergadering worden opgeluisterd door een bezoek van de bondscoach van het
nationaal vrouwenelftal, Sarina Wiegman.

2.

MEDEDELINGEN EN INGEKOMEN STUKKEN 10.10-10.15 UUR

2.1 Public affairs
De vergadering neemt kennis van de op vrijdag 2 juni toegezonden update van de afdeling Public
Affairs.

REGLEMENT WEDSTRIJDEN AMATEURVOETBAL
Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen
Artikel 1 – Begripsbepalingen
Artikel 2 – Reglement Wedstrijden Amateurvoetbal
Artikel 3 – Taken en bevoegdheden bestuur amateurvoetbal
Artikel 4 – Taken en bevoegdheden arbeidsorganisatie
Hoofdstuk 2: Competities
Artikel 5 – Voorwaarden voor deelname
Artikel 6 – De competitiestructuur
Artikel 7 – Rangorde in competitie, kampioenschap, promotie, degradatie
Hoofdstuk 3: Indelingen
Artikel 8 – Uitgangspunten voor de indeling
Artikel 9 – De competitie-indeling
Artikel 10 – Bijzondere situaties
Artikel 11 – Terugtrekken uit de competitie
Artikel 12 – Het uit de competitie nemen van een team
Artikel 13 – Gevolgen van terugtrekken of uit de competitie nemen
Hoofdstuk 4: Wedstrijden
Artikel 14 – Vaststelling wedstrijdprogramma
Artikel 15 – Wijziging van locatie, datum en/of aanvangstijdstip van een wedstrijd
Artikel 16 – Speeltijden
Artikel 17 – Verplichting tot spelen
Artikel 18 – Toegangsgelden en televisievergoeding
Artikel 19 – Verplichte vrije toegang
Artikel 20 – Ordemaatregelen en aansprakelijkheid
Artikel 21 – Niet spelen van een wedstrijd
Artikel 22 – Niet uitspelen van een wedstrijd
Artikel 23 – Uitspeelvoorwaarden
Artikel 24 – Formaliteiten voor de wedstrijd
Artikel 25 – Formaliteiten na de wedstrijd
Hoofdstuk 5: Spelers
Artikel 26 – Voorwaarden voor het deelnemen aan wedstrijden
Artikel 27 – Bijzonderheden ten aanzien van het deelnemen aan wedstrijden
Artikel 28 – Leeftijdsgrenzen jeugdvoetbal
Artikel 29 – Spelerspas
Artikel 30 – Wedstrijdkleding
Artikel 31 – Reclame op wedstrijdkleding
Artikel 32 – Wisselspelers
Artikel 33 – Onjuiste wissels
Artikel 34 – Niet-gerechtigde speler
Hoofdstuk 6: Wedstrijdleiding
Artikel 35 – Voorwaarden voor het leiden van wedstrijden
Artikel 36 – Aanstelling scheidsrechters
Hoofdstuk 7: Speelvelden
Artikel 37 – Verplichtingen vereniging
Hoofdstuk 8: Overig voetbal
Artikel 38 – Vriendschappelijke wedstrijden en toernooien
Artikel 39 – Recreatievoetbal
Artikel 40 – Regels voor het overige voetbal
Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen

Artikel 1 – Begripsbepalingen
De begripsbepalingen van de KNVB, zoals opgenomen in de reglementenbundels, de door het
bondsbestuur of het bestuur amateurvoetbal van toepassing verklaarde wedstrijdbepalingen en de
spelregels maken deel uit van dit reglement.
Artikel 2 – Reglement Wedstrijden Amateurvoetbal
Dit reglement is van toepassing op:
1. a. alle onder de sectie amateurvoetbal ressorterende leden van de KNVB, genoemd in artikel 6
van de Statuten;
b. alle onder de sectie betaald voetbal ressorterende leden van de KNVB, genoemd in artikel 6
van de Statuten voor zover zij met een team deelnemen aan of functioneel betrokken zijn bij
wedstrijden, die zijn georganiseerd door of worden gespeeld met toestemming van het bestuur
amateurvoetbal;
2. de veldvoetbal- en zaalvoetbalwedstrijden, die zijn georganiseerd door of worden gespeeld met
toestemming van het bestuur amateurvoetbal;
3. de organisatoren van en deelnemers aan vriendschappelijke wedstrijden als bedoeld in artikel 38
van dit reglement;
4. het recreatievoetbal als bedoeld in artikel 39 van dit reglement, alsmede de organisatoren van en
deelnemers aan recreatievoetbal.
Artikel 3 – Taken en bevoegdheden bestuur amateurvoetbal
1. Het bestuur amateurvoetbal is belast met de vaststelling van en het toezicht op de onder
verantwoordelijkheid van de sectie amateurvoetbal te spelen wedstrijden.
2. Ter uitvoering van onder meer de onder lid 1 van dit artikel genoemde taken:
a. schrijft het bestuur amateurvoetbal jaarlijks competities uit voor zowel het veldvoetbal als het
zaalvoetbal;
b. deelt het bestuur amateurvoetbal de verenigingen en hun teams in;
c. stelt het bestuur amateurvoetbal voor elk van de divisies en klassen de promotie- en
degradatieregelingen vast;
d. stelt het bestuur amateurvoetbal de wedstrijdprogramma’s van de competities vast;
e. bepaalt het bestuur amateurvoetbal voor welke wedstrijden het gebruik van wedstrijdformulieren
verplicht is;
f. bepaalt het bestuur amateurvoetbal over welke gebeurtenissen moet worden gerapporteerd en
door wie;
g. schrijft het bestuur amateurvoetbal een model van wedstrijdformulieren en van
rapportformulieren voor.
3. Het bestuur amateurvoetbal is bevoegd onder door hem te bepalen voorwaarden nog andere
wedstrijden te organiseren, daaronder begrepen toernooien en op veld- of zaalvoetbal gelijkende
wedstrijden.
4. Het bestuur amateurvoetbal is bevoegd, zo veel als mogelijk met inachtneming van de geldende
reglementaire bepalingen:
a. voor alle in dit reglement voorkomende artikelen landelijk geldende voorschriften vast te stellen;
b. te beslissen in gevallen, waarin dit reglement niet voorziet.
Artikel 4 – Taken en bevoegdheden arbeidsorganisatie
Overeenkomstig het in artikel 6, lid 9 van het Reglement Amateurvoetbal bepaalde kan het bestuur
amateurvoetbal de in artikel 3 van dit reglement genoemde taken en bevoegdheden mandateren aan
de arbeidsorganisatie, met uitzondering van de bevoegdheid landelijk geldende voorschriften vast te
stellen als bedoeld in artikel 3, lid 4 van dit reglement.

Verslag ledenraad 10 juni 2017 – bijlage reglementswijzigingen

P. 2

Toelichting bij hoofdstuk 1
Artikel 1
Begripsbepalingen (Nieuw art, deels RWBV)
Het is al jaren de gewoonte een algemene lijst met begripsbepalingen, geldend voor alle geledingen
van de KNVB, op te nemen in de reglementenbundels. Voorgesteld wordt in artikel 1 vast te leggen,
dat die lijst met begripsbepalingen deel uitmaakt van het reglement.
Artikel 2
Reglement Wedstrijden Amateurvoetbal (deels RWBV, deels nieuw)
Het RWA geldt niet alleen voor de leden van de KNVB die ressorteren onder de sectie
amateurvoetbal, maar ook voor onder de sectie betaald voetbal vallende spelers en verenigingen voor
zover ze uitkomen in competities of toernooien, die worden gespeeld onder auspiciën van de sectie
amateurvoetbal.
Artikel 3
Taken en bevoegdheden bestuur amateurvoetbal (deels nieuw, deels RWBV, deels
art. 28)
De kerntaak van het bestuur amateurvoetbal volgens dit reglement is het organiseren en faciliteren
van wedstrijden voor de sectie amateurvoetbal in welke vorm ook.
Lid 3 van dit artikel geeft zelfs de ruimte om wedstrijden te laten spelen die strikt genomen niet onder
de term voetbalwedstrijd vallen, zoals wedstrijden op Cruijffcourts of boardingvoetbal in de zaal.
Lid 4 bevat de belangrijke bevoegdheid bij bestuursbesluit nadere regels te stellen voor elk van de
onderdelen van dit reglement. Bij verschillende artikelen in dit reglement wordt die bevoegdheid
nadrukkelijk herhaald, om daarmee aan te geven, dat die bevoegdheid daar overgaat in een
verplichting.
Artikel 4
Taken en bevoegdheden arbeidsorganisatie (nieuw artikel)
Artikel 3 van dit concept-reglement geeft het bestuur amateurvoetbal de bevoegdheid voor
uiteenlopende onderwerpen nadere, algemeen geldende regels op te stellen, maar ook de
bevoegdheid algemeen geldende voorschriften, verplichtingen voor de leden, vast te stellen.
Volgens artikel 6, lid 9 kan het bestuur amateurvoetbal in beginsel al zijn taken en bevoegdheden
mandateren aan de arbeidsorganisatie, maar in dit artikel 4 wordt een uitzonderingen gemaakt voor
de bestuursbesluiten met landelijk geldende voorschriften, omdat het niet passend wordt geacht dat
de arbeidsorganisatie zonder nadrukkelijke instemming van het bestuur amateurvoetbal dat soort
regels kan vast stellen.
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Hoofdstuk 2: Competities
Artikel 5 – Voorwaarden voor deelname
Om als vereniging te mogen deelnemen aan de voetbalcompetities van de sectie amateurvoetbal
dient de vereniging te voldoen aan de voorwaarden zoals gesteld in artikel 26 van het Reglement
Amateurvoetbal.
Artikel 6 – De competitiestructuur
1. De divisies en klassen van de competities amateurvoetbal kunnen ingedeeld worden in:
a. categorieën A en B;
b. landelijk en regionaal;
c. (gemengd) zaterdag- en zondagvoetbal; en/of
d. senioren- en jeugdvoetbal.
2. Tot de landelijk ingedeelde competities behoren:
a. een tweede divisie, daaronder een zaterdag en een zondag derde divisie en daaronder twee
zaterdag hoofdklassen en twee zondag hoofdklassen voor het mannen veldvoetbal;
b. een eredivisie, daaronder een topklasse en daaronder twee hoofdklassen voor het vrouwen
veldvoetbal;
c. een eredivisie, daaronder twee eerste divisies en daaronder zes topklassen voor het mannen
zaalvoetbal;
d. een eredivisie voor het vrouwen zaalvoetbal;
e. de hoogste klasse in de leeftijdsklasse Onder 17, als bedoeld in artikel 28 van dit reglement,
voor het meisjes zaalvoetbal;
f. een eredivisie, daaronder twee eerste divisies en daaronder twee tweede divisies in de
leeftijdsklassen Onder 17 en Onder 19, als bedoeld in artikel 28 van dit reglement;
g. een eredivisie en daaronder twee eerste divisies in de leeftijdsklasse Onder 15, als bedoeld in
artikel 28 van dit reglement;
h. twee eerste divisies en daaronder vier tweede divisies in de leeftijdsklasse Onder 13, als
bedoeld in artikel 28 van dit reglement;
i. andere door het bestuur amateurvoetbal aangewezen competities.
3. Jaarlijks vóór aanvang van het seizoen maakt het bestuur amateurvoetbal via het door het bestuur
amateurvoetbal aangewezen medium de indeling als bedoeld in dit artikel bekend.
Artikel 7 – Rangorde in competitie, kampioenschap, promotie, degradatie
1. Het bestuur amateurvoetbal bepaalt de wijze waarop de rangorde in de diverse competities wordt
bepaald en de gevolgen van het gelijk eindigen van twee of meer teams.
2. Jaarlijks voor aanvang van de competitie wordt van de vastgestelde regelingen mededeling
gedaan via het door het bestuur amateurvoetbal aangewezen medium.

Toelichting bij hoofdstuk 2
Algemeen
Hoofdstuk formuleert de voorwaarde voor deelname aan de KNVB-competities en gaat verder alleen
over de opbouw van die competities: de voetbalpiramide. De indeling in competities en de organisatie
van wedstrijden, al dan niet in competitieverband, komen in de volgende hoofdstukken aan bod.
Artikel 5
Voorwaarden voor deelname (huidig art. 1)
Deze bepaling staat als artikel 1 in het huidige reglement.
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Artikel 6
De competitiestructuur (deels art. 6)
De aanpassingen ten opzichte van het huidige artikel 6 zijn mede ingegeven door de wens ten
behoeve van de bevoegdheid van de landelijke, respectievelijk de regionale tuchtrechtelijke organen
een duidelijke indeling op te nemen. Artikel 20, lid 1 RTA bepaalt, dat de landelijke tuchtcommissie
bevoegd is voor tuchtzaken uit de top van het amateurvoetbal, dus voor tuchtzaken uit de landelijke Acategorie. Ter wille van de duidelijkheid is in artikel 6, lid 3 van dit reglement vastgelegd welke
competities daar in elk geval onder vallen. Anderzijds heeft het bestuur amateurvoetbal de ruimte om
vast te leggen welke competities nog meer tot de (landelijke) categorie A behoren.
De in artikel 3, lid 3 vastgelegde bevoegdheid maakt het in samenhang met artikel 6 lid 3, onder f
bovendien mogelijk zonder noodzakelijke reglementswijzigingen competities in internationaal verband
te organiseren.
Artikel 7
Rangorde in competitie, kampioenschap, promotie, degradatie (huidig art. 8)
Dit artikel is inhoudelijk gelijk aan het huidige artikel 8. De rangorde en de publicatie van de regeling
zijn uit elkaar gehaald.
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Hoofdstuk 3: Indelingen
Artikel 8 – Uitgangspunten voor de indeling
Bij de indeling voor een nieuw seizoen van teams in divisies en/of klassen en de indeling van de
divisies en klassen in categorieën gaat het bestuur amateurvoetbal - behoudens de bijzondere
situaties als vermeld in artikel 10 van dit reglement - uit van:
a. de competitiestructuur als bedoeld in artikel 6 van dit reglement;
b. de indeling van de teams in het seizoen direct voorafgaand aan het nieuwe seizoen;
c. de gevolgen van promotie en degradatie.
Artikel 9 – De competitie-indeling
1. a. Een team van een vereniging dat in een seizoen uitkomt in categorie A en niet is gedegradeerd
naar categorie B wordt in het direct daaropvolgende seizoen opnieuw ingedeeld in categorie A.
b. Op verzoek van de vereniging als genoemd in lid 1, sub a van dit artikel kan het bestuur
amateurvoetbal onder door hem te bepalen voorwaarden afwijken van het bepaalde in lid 1, sub
a van dit artikel.
c. Jaarlijks voor aanvang van het seizoen maakt het bestuur amateurvoetbal via het door het
bestuur amateurvoetbal aangewezen medium de voorwaarden als bedoeld in lid 1, sub b van
dit artikel bekend.
2. Teams van dezelfde vereniging kunnen in categorie A niet in dezelfde poule worden ingedeeld.
3. a. Voor een door het bestuur amateurvoetbal te bepalen datum geeft elke vereniging jaarlijks aan
het bestuur amateurvoetbal te kennen met welke teams aan de competities zal worden deel
genomen.
b. Op een door het bestuur amateurvoetbal te bepalen wijze kunnen de verenigingen wensen ten
aanzien van de indeling kenbaar maken.
c. Onverminderd het bepaalde in artikel 8 en artikel 10 van dit reglement is het bestuur
amateurvoetbal bevoegd, doch niet verplicht rekening te houden met de wensen als bedoeld in
lid 3, sub b van dit artikel.
4. Het bestuur amateurvoetbal stelt jaarlijks voor aanvang van de competitie de indeling van teams in
divisies en/of klassen, en de indeling van de divisies en klassen in categorieën, vast.
5. Jaarlijks voor aanvang van het seizoen maakt het bestuur amateurvoetbal via het door hem
aangewezen medium de indeling als bedoeld in dit artikel bekend.
Artikel 10 – Bijzondere situaties
1. Het bestuur amateurvoetbal kan teams in een lagere divisie en/of klasse plaatsen:
a. als het betreffende team gedurende een seizoen vrijwillig niet aan enige competitie heeft
deelgenomen;
b. als het lagere team ten gevolge van degradatie van een hoger team van dezelfde vereniging in
dezelfde poule als het hogere team ingedeeld zou moeten worden;
c. als door fusie van verenigingen meer teams van de nieuwe vereniging in categorie A in een en
dezelfde poule ingedeeld zouden worden.
2. Het bestuur amateurvoetbal kan onverminderd het bepaalde in artikel 100, lid 11 van het
Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal om bijzondere redenen teams in een hogere divisie
en/of klasse plaatsen, mits daardoor naar het oordeel van het bestuur amateurvoetbal geen
belangen van andere verenigingen worden geschaad.
3. a. Elke vereniging die toetreedt tot de KNVB en de sectie amateurvoetbal en gaat deelnemen aan
de veldvoetbalvoetbalcompetities, wordt met haar standaardteam ingedeeld in de laagste
klasse van de standaardcompetitie.
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b. Elke vereniging die toetreedt tot de KNVB en de sectie amateurvoetbal en gaat deelnemen aan
de zaalvoetbalvoetbalcompetities, wordt met haar eerste team ingedeeld in de laagste klasse
van de geïntegreerde competitie.
c. De overige teams van een vereniging als bedoeld in lid 3, sub a en b van dit artikel worden
ingedeeld in categorie B.
d. Uitsluitend op verzoek van de vereniging kan, in afwijking van het onder 3, sub a en b van dit
artikel bepaalde, indeling van al haar teams plaatsvinden in de competities die zijn ingedeeld in
categorie B.
4. Bij de indeling van teams na een fusie van verenigingen, geldt dat:
a. het eerste team van de nieuwe vereniging wordt ingedeeld in de divisie of klasse waartoe de
hoogst spelende vereniging behoorde;
b. lagere teams van de nieuwe vereniging terechtkomen in de divisies en/of klassen waartoe zij
voor het samengaan behoorden, met die beperking dat in een poule, behorend tot categorie A,
slechts één team van de nieuwe vereniging kan uitkomen.
5. Artikel 6 van het Algemeen Reglement is van toepassing op de indeling van teams van
verenigingen die:
a. tevens worden toegelaten tot de sectie betaald voetbal;
b. ontstaan na splitsing van een onder de sectie betaald voetbal ressorterende vereniging;
c. ontstaan na fusie van onder de sectie betaald voetbal ressorterende verenigingen.
Artikel 11 – Terugtrekken uit de competitie
1. Een vereniging is verplicht die teams wedstrijden te laten spelen, die zij vanaf een door het bestuur
amateurvoetbal vastgestelde datum voor de competities heeft ingeschreven en die door het
bestuur amateurvoetbal zijn toegelaten en ingedeeld.
2. a. Een vereniging kan teams die uitkomen in een competitie die ingedeeld is in categorie A niet uit
de competitie terugtrekken.
b. Het bestuur amateurvoetbal kan dispensatie verlenen van het verbod als bedoeld in lid 2, sub a
van dit artikel, indien de vereniging over slechts één seniorenteam of over slechts één team in
een leeftijdsklasse, als bedoeld in artikel 28 van dit reglement, van het jeugdvoetbal beschikt.
3. Een vereniging kan teams die uitkomen in een competitie die ingedeeld is in categorie B wel uit de
competitie terugtrekken, mits het bestuur amateurvoetbal daartoe toestemming heeft verleend.
Artikel 12 – Het uit de competitie nemen van een team
1. Het tijdens een seizoen vervallen van de licentie van een club ingevolge het Licentiereglement
Amateurvoetbal heeft tot gevolg dat het team uit de competitie wordt genomen.
2. Onverminderd de mogelijkheden van de tuchtrechtelijke organen heeft het bestuur amateurvoetbal
de bevoegdheid een team tijdens het seizoen uit de competitie te nemen vanwege het enkele feit,
dat:
a. dit team in een seizoen twee keer een vastgestelde wedstrijd niet heeft gespeeld;
b. dit team twee keer in één seizoen schuldig is verklaard aan het niet uitspelen van een wedstrijd.
Artikel 13 – Gevolgen van terugtrekken of uit de competitie nemen
1. Als een team tijdens een seizoen wordt teruggetrokken of als een team overeenkomstig artikel 12
van dit reglement, dan wel bij tuchtrechtelijke uitspraak uit de competitie wordt gehaald, is het
gevolg, dat:
a. alle door dat team gespeelde wedstrijden als nietgespeeld worden beschouwd;
b. het team dat binnen het verband van de vereniging in rangorde direct onder het verwijderde
team staat, wordt uitgesloten van het behalen van een periodekampioenschap en periodetitel;
c. het team dat binnen het verband van de vereniging in rangorde direct onder het verwijderde
team staat, niet in aanmerking komt voor (deelname aan een nacompetitie voor) promotie;
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d. het teruggetrokken of uit de competitie gehaalde team als gedegradeerd wordt beschouwd;
e. het wederom deelnemen aan een volgende competitie alleen kan geschieden met toestemming
van het bestuur amateurvoetbal, dat daaraan voorwaarden kan verbinden.
2. In afwijking van het in lid 1, sub a van dit artikel bepaalde behouden teams van andere
verenigingen de periodetitels, die op het moment van terugtrekken of uit de competitie halen reeds
waren toegekend.
3. Het tijdens een seizoen terugtrekken van een team overeenkomstig artikel 11 van dit reglement of
het uit de competitie halen van een team overeenkomstig artikel 12 van dit reglement, dan wel bij
tuchtrechtelijke uitspraak, heeft niet tot gevolg, dat:
a. de gespeelde wedstrijden niet meer meetellen voor de toepassing van artikel 27, lid 1 van dit
reglement;
b. de tuchtrechtelijke gevolgen van overtredingen, begaan door leden van de KNVB in verband
met, dan wel voor, tijdens of na de door dat team gespeelde of vastgestelde wedstrijden komen
te vervallen.

Toelichting bij hoofdstuk 3
Algemeen
Dit hoofdstuk regelt hoe de indeling van de teams in de competitieklassen tot stand komt en de
(on)mogelijkheid om een team tijdens het seizoen uit de competitie te halen, alsmede de gevolgen
daarvan.
Artikel 8
Uitgangspunten voor de indeling (deels art. 6, deels 2.4 HCA, deels nieuw)
De indeling in competitieklassen ligt verankerd in de in artikel 6 beschreven piramide, maar wordt voor
een nieuw seizoen natuurlijk bepaald door de gevolgen van promotie en degradatie.
Artikel 9
De competitie-indeling (deels art. 7, deels 2.4 HCA, 2.5.4.)
Ter verduidelijking is toegevoegd, dat teams die in een seizoen uitkomen in categorie A, het seizoen
direct daaropvolgend in beginsel automatisch weer in die categorie worden ingedeeld. In de praktijk
komt het echter regelmatig voor, dat een vereniging al voor de aanvang van een nieuw seizoen weet,
dat het niet mogelijk is in het nieuwe seizoen een volwaardig team in categorie A op de been te
brengen. Het huidige handboek competitiezaken amateurvoetbal geeft in paragraaf 2.5.4 de hier
beoogde regeling voor het tijdig afmelden voor categorie A.
Bij de opgave van teams voor de nieuwe competitie kunnen de vereniging ook indelingswensen
kenbaar maken. Het wordt aan het bestuur amateurvoetbal overgelaten om criteria voor toekenning
van die wensen te ontwikkelen.
Artikel 10
Bijzondere situaties
Artikel 10 regelt de indeling van teams van nieuwe verenigingen, al dan niet na samengaan of
opsplitsing van bestaande verenigingen.
De artikelen 8, 9 en 10 beogen een sluitende opsomming te geven van de indelingsvoorschriften in
zowel de gewone als de bijzondere situaties.
De toepassing van de bevoegdheid om in bijzondere gevallen een team hoger in te delen dan volgens
de regels van artikel 8 en 9, mag niet in strijd zijn met een tuchtrechtelijke uitspraak. Als een team bij
een tuchtrechtelijke uitspraak uit de competitie is genomen, heeft dat plaatsing in de naast lagere
klasse tot gevolg in het volgende seizoen (artikel 35, lid 1 RTA). Het bestuur amateurvoetbal mag dat
team dan niet alsnog in de oorspronkelijke of nog hogere klasse plaatsen.
Artikel 11

Terugtrekken uit de competitie (deels artikel 12)
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De hoofdregel is, dat een vereniging verplicht is alle teams die zij opgegeven heeft, te laten spelen
zodra de competitie-indeling is vastgesteld. De vereniging moet – anders gezegd – de inschrijving
gestand doen. Deze bepaling is nodig om te voorkomen, dat op willekeurige momenten de indeling
aangepast moet worden.
De vaststelling, dat een team in categorie A niet teruggetrokken kan worden heeft consequenties,
zowel voor het bestuur amateurvoetbal, als voor de vereniging, als voor de tuchtrechtelijke organen.
Via de straftoemeting wegens niet opkomen van een team in categorie A dienen de tuchtrechtelijke
organen te voorkomen, dat het terugtrekverbod een wassen neus wordt.
De uitzondering dat het bestuur amateurvoetbal dispensatie kan verlenen is sterk beperkt:
alleen in die gevallen, dat er echt geen aanvulling uit lagere teams mogelijk is.
Het terugtrekken van een team uit categorie B is niet onmogelijk gemaakt, maar wel beperkt doordat
het bestuur amateurvoetbal toestemming moet geven.
Artikel 12
Het uit de competitie nemen van een team (deels art. 9, deels art. 12)
De licentiecommissie heeft de bevoegdheid de licentie van een vereniging in te trekken, hetgeen dan
logisch tot gevolg heeft, dat het team niet meer aan de competitie van de divisie kan deelnemen.
In lid 2 is vastgelegd, dat het uit de competitie nemen van een team als straf tot het domein van de
tuchtrechtelijke organen behoort.
Een team uit de competitie halen kan een passende sanctie zijn voor (ernstige) ongeregeldheden of
voor het niet nakomen van reglementaire verplichtingen. Als gevolg van de machtenscheiding behoort
een straf opgelegd te worden door een tuchtrechtelijk orgaan en niet door het bestuur.
Vanwege de verantwoordelijkheid voor een goede competitievoortgang, heeft het bestuur
amateurvoetbal de bevoegdheid om een team uit de competitie te halen in twee gevallen.
In theorie kan het voorkomen, dat een tuchtrechtelijk orgaan de overtreding ondanks recidive niet
ernstig genoeg vindt om de relatief zware straf van uit de competitie nemen op te leggen:
- Het niet uitspelen van een wedstrijd kan het gevolg zijn van verwijtbaar te weinig spelers.
- Het niet opkomen kan het gevolg zijn van tuchtrechtelijk verwijtbare gemakzucht.
In dat soort gevallen kan het uit de competitie halen ook bij recidive een te zware straf zijn ook al
omdat die straf ook gevolgen heeft voor de individuele spelers van het team, want die mogen dan de
rest van het seizoen in geen enkel team meer spelen.
Als er echter voortekenen zijn, dat de overtreding herhaald zal worden, kan het bestuur
amateurvoetbal vanwege het competitiebelang het team dan wel uit de competitie halen, niet als
sanctie, maar als competitiemaatregel. Aan die beslissing kleven voor de individuele spelers geen
nadelige gevolgen.
Artikel 13
Gevolgen van terugtrekken of uit de competitie nemen (Art. 12 lid 3, HCA 2.4.4; 2.5.3.)
Lid 3 van dit artikel beoogt te voorkomen, dat de vereniging of spelers van het team, maar ook andere
teams en spelers van andere teams voordeel hebben bij de beslissing het team uit de competitie te
halen.
- Tuchtrechtelijke sancties en registraties vanwege waarschuwingen blijven staan, niet alleen voor
de vereniging en de spelers van het teruggetrokken team, maar ook voor andere verenigingen,
teams en spelers.
- De straf voor de rode kaart, opgelopen in een wedstrijd tegen het teruggetrokken team, vervalt dus
niet.
- De twee wedstrijden tegen het teruggetrokken team tellen dus wel mee bij de beantwoording van
de vraag of een speler nog speelgerechtigd is voor een lager team.
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Hoofdstuk 4: Wedstrijden
Artikel 14 – Vaststelling wedstrijdprogramma
1. Het bestuur amateurvoetbal organiseert competitiewedstrijden en kan onder door hem te stellen
voorwaarden kampioenscompetities organiseren, alsmede:
- bekerwedstrijden;
- wedstrijden om gewone en periodekampioenschappen;
- wedstrijden om promotie en degradatie.
2. Het bestuur amateurvoetbal stelt het wedstrijdprogramma vast.
3. a. Het bestuur amateurvoetbal stelt voor iedere wedstrijd locatie, datum en aanvangstijdstip vast.
b. Locatie, datum en aanvangstijdstip worden gepubliceerd via het door het bestuur
amateurvoetbal aangewezen medium.
c. Voor één team worden niet meer dan drie wedstrijden per acht opeenvolgende dagen
vastgesteld.
4. a. De wedstrijden, bedoeld in dit artikel worden gespeeld met inachtneming van de spelregels en
de bepalingen van dit reglement.
b. Het bestuur amateurvoetbal kan in afwijking van het in lid 4, sub a van dit artikel bepaalde,
afwijkende regels geven voor:
i. bekerwedstrijden;
ii. categorie B veldvoetbal;
iii. veteranenvoetbal;
iv. vrouwenvoetbal;
v. G-voetbal; en
vi. jeugdvoetbal.
Artikel 15 – Wijziging van locatie, datum en/of aanvangstijdstip van een wedstrijd
1. Locatie, datum en/of het aanvangstijdstip van een door het bestuur amateurvoetbal vastgestelde
wedstrijd kunnen op schriftelijk verzoek van beide bij de wedstrijd betrokken verenigingen worden
gewijzigd.
2. Betreft het verzoek als genoemd onder lid 1 van dit artikel een wedstrijd tussen twee teams
uitkomend in de competitie die is ingedeeld in categorie A, dan wijst het bestuur amateurvoetbal
het verzoek alleen toe als:
a. beide verenigingen zich ten minste drie werkdagen voor de dag waarop de wedstrijd
oorspronkelijk is vastgesteld op de door het bestuur amateurvoetbal te bepalen wijze met de
wijziging akkoord hebben verklaard;
b. het bestuur amateurvoetbal van mening is, dat belangen van andere verenigingen door de
wijziging niet worden geschaad;
c. het bestuur amateurvoetbal van oordeel is, dat er geen maatschappelijke belangen aan
inwilliging in de weg staan.
3. Bij toewijzing van het verzoek geldt voor categorie A en categorie B, dat de in het programma
eerstgenoemde vereniging verplicht is ten minste vierentwintig uur voor aanvang van de wedstrijd
de consul, de scheidsrechter en - indien van toepassing - de door de het bestuur amateurvoetbal
aangestelde assistent-scheidsrechters, de vierde official en de secretaris-tijdwaarnemer in kennis
te stellen van de wijziging.
4. a. Een vastgestelde wedstrijd kan op verzoek van één vereniging worden uitgesteld, indien
voldaan is aan door het bestuur amateurvoetbal te bepalen voorwaarden of indien er naar het
oordeel van het bestuur amateurvoetbal sprake is van buitengewone omstandigheden.
b. De voorwaarden worden gepubliceerd via het door het bestuur amateurvoetbal aangewezen
medium.
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5. Een vastgestelde wedstrijd kan door het bestuur amateurvoetbal worden uitgesteld indien daarvan
ten minste twaalf uur van tevoren aan betrokkenen kennis is gegeven, zulks behoudens
uitzonderlijke omstandigheden die naar het oordeel van het bestuur amateurvoetbal tot
kennisgeving op een kortere termijn aanleiding geven.
Artikel 16 – Speeltijden
1. Het bestuur amateurvoetbal bepaalt voor jeugdwedstrijden:
a. de speeltijd per wedstrijd in elke leeftijdsklasse;
b. de maximale speeltijden per dag bij toernooien.
2. De speeltijden en maximale speeltijden worden gepubliceerd via het door het bestuur
amateurvoetbal aangewezen medium.
Artikel 17 – Verplichting tot spelen
1. a. Iedere vereniging is verplicht, onverminderd het bepaalde in artikel 15 van dit reglement, een
wedstrijd te doen spelen indien locatie, datum en aanvangstijdstip ten minste de derde werkdag
voor de dag waarop de wedstrijd is vastgesteld zijn gepubliceerd via het door het bestuur
amateurvoetbal aangewezen medium.
b. Met publicatie van locatie, datum en aanvangstijdstip van een wedstrijd als bedoeld in lid 1, sub
a van dit artikel wordt gelijkgesteld een voor inhaalwedstrijden en wedstrijden in het kader van
een nacompetitie of play-offs vastgesteld en gepubliceerd algemeen speelschema met data en
aanvangsuren, maar waarin de invulling van locatie en van de teams afhankelijk is van een nog
onbekende factor.
2. Een team is verplicht om op het vastgestelde aanvangstijdstip, zodra de scheidsrechter de spelers
heeft opgeroepen, speelklaar te zijn.
3. Een team uitkomend in categorie A wordt geacht speelklaar te zijn, indien speelklaar aanwezig zijn:
a. in het veldvoetbal minimaal zeven spelers;
b. in het zaalvoetbal categorie A minimaal vijf spelers.
4. Het bestuur amateurvoetbal kan voor de teams uitkomend in categorie B bepalen wanneer een
team geacht wordt speelklaar te zijn.
5. a. Een team is onverminderd het bepaalde in artikel 22 van dit reglement verplicht een
aangevangen wedstrijd uit te spelen.
b. De spelers van een team zijn verplicht zich zodanig te gedragen, dat de scheidsrechter de
wedstrijd kan laten uitspelen.
Artikel 18 – Toegangsgelden en televisievergoeding
1. De ontvangende vereniging heeft bij de thuiswedstrijden, toernooien of beslissingswedstrijden het
recht toegangsgelden ten bate van de verenigingskas te heffen van de toeschouwers.
2. Indien van toeschouwers toegangsgelden worden geheven, is de vereniging verplicht hiervan een
volledige administratie te houden.
3. De door een vereniging te ontvangen vergoeding in verband met de televisie-uitzending van een
wedstrijd of een gedeelte daarvan, moet tot de toegangsgelden van de desbetreffende wedstrijd
worden gerekend.
4. Bij beker- en beslissingswedstrijden kan het bestuur amateurvoetbal regels vaststellen ten aanzien
van de verdeling van de toegangsgelden.
Artikel 19 – Verplichte vrije toegang
1. Een vereniging is verplicht vrije toegang te verlenen tot de door de sectie amateurvoetbal
uitgeschreven of goedgekeurde wedstrijden aan allen, die in het bezit zijn van een door of namens
het bestuur amateurvoetbal afgegeven, naar tijdsruimte beperkt, algemeen toegangsbewijs.
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2. Aan personen, die door het bondsbestuur of het bestuur amateurvoetbal schriftelijk zijn
gemachtigd, moet door de vereniging altijd vrije toegang worden verleend tot de speelvelden en
alle daarbij behorende of daarop voorkomende inrichtingen.
3. Het in lid 2 genoemde recht van vrije toegang kan worden beperkt of ingetrokken indien de
wedstrijd wordt gespeeld onder auspiciën van een organisatie die met goedkeuring van het bestuur
amateurvoetbal wedstrijden laat spelen.
4. Consuls hebben te allen tijde vrije toegang tot de speelvelden waarvoor zij zijn aangesteld.
Artikel 20 – Ordemaatregelen en aansprakelijkheid
1. a. Het bestuur amateurvoetbal geeft voorschriften voor het handhaven van de orde en het
waarborgen van de veiligheid van spelers en functionarissen, die bij elke wedstrijd in acht
genomen moeten worden.
b. Het bestuur amateurvoetbal kan nadere voorschriften geven voor het handhaven van de orde
en het waarborgen van de veiligheid van spelers en functionarissen bij wedstrijden in door het
bestuur amateurvoetbal aan te wijzen competities.
c. Het bestuur amateurvoetbal kan in bijzondere gevallen nadere voorschriften geven voor het
handhaven van de orde en het waarborgen van de veiligheid van spelers en functionarissen bij
een bepaalde wedstrijd.
d. Het bestuur amateurvoetbal kan leden van de KNVB belasten met de controle op de naleving
van de voorschriften als bedoeld in lid 1 onder a, lid 1 onder b en lid 1 onder c van dit artikel.
e. De in lid 1 onder a en lid 1 onder b van dit artikel bedoelde voorschriften worden gepubliceerd
via het door het bestuur amateurvoetbal aangewezen medium.
f. De in lid 1 onder c van dit artikel bedoelde voorschriften worden aan de bij de wedstrijd
betrokken verenigingen bekend gemaakt.
2. Een vereniging is verplicht:
a. de voorschriften als bedoeld in lid 1 van dit artikel na te leven;
b. al datgene te doen wat in haar vermogen ligt om voor, tijdens en na de wedstrijd de orde te
handhaven en/of de persoonlijke veiligheid van spelers en functionarissen te waarborgen.
3. De bezoekende vereniging is verplicht de schade te vergoeden die door haar leden aan de
accommodatie van de ontvangende vereniging is veroorzaakt.
Artikel 21 – Niet spelen van een wedstrijd
1. Een wedstrijd wordt niet gespeeld indien:
a. het speelveld wordt afgekeurd door de scheidsrechter;
b. een half uur na het vastgestelde aanvangstijdstip één der teams niet overeenkomstig artikel 17
van dit reglement tot spelen gereed is;
c. een half uur na het vastgestelde aanvangstijdstip van een veldvoetbalwedstrijd geen
scheidsrechter aanwezig is;
d. een kwartier na het vastgestelde aanvangstijdstip van een zaalvoetbalwedstrijd geen
scheidsrechter aanwezig is.
2. Met het niet spelen van een wedstrijd worden gelijk gesteld:
a. het naar het oordeel van het bestuur amateurvoetbal opzettelijk vormen van een zwak team dan
wel het opzettelijk beneden zijn kunnen presteren van een team;
b. indien het bestuur amateurvoetbal van oordeel is, dat overigens enig reglement is overtreden
respectievelijk niet juist is toegepast.
3. De tuchtrechtelijke organen als genoemd in het Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal
bepalen of er sprake is van verwijtbaarheid aan het niet spelen van een wedstrijd.
Artikel 22 – Niet uitspelen van een wedstrijd
1. Een wedstrijd geldt als niet-uitgespeeld, indien de speeltijd niet kan worden vol gemaakt doordat:
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a. verder spelen vanwege de weersomstandigheden naar het oordeel van de scheidsrechter niet
mogelijk is;
b. het aantal beschikbare speelgerechtigde spelers in het veldvoetbal van een der teams bij 11
tegen 11 wedstrijden daalt tot onder de zeven;
c. het aantal beschikbare speelgerechtigde spelers in het zaalvoetbal van een der teams daalt tot
onder de drie;
d. tijdens de wedstrijd de scheidsrechter uitvalt, zonder dat een plaatsvervanger bereid is als
zodanig op te treden, met inachtneming van het bepaalde in hoofdstuk 6 van dit reglement;
e. een team of beide teams weigeren verder te spelen;
f. de scheidsrechter daartoe beslist; of
g. door andere dan de hierboven genoemde oorzaken.
2. Het bestuur amateurvoetbal heeft de mogelijkheid een wedstrijd als niet-uitgespeeld te
beschouwen indien bijzondere omstandigheden zulks naar oordeel van het bestuur amateurvoetbal
rechtvaardigen.
3. De tuchtrechtelijke organen als genoemd in het Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal
bepalen of er sprake is van verwijtbaarheid aan het niet uitspelen van de wedstrijd.
Artikel 23 – Uitspeelvoorwaarden
1. a. Onverminderd het bepaalde in artikel 100, lid 11 van het Reglement Tuchtrechtspraak
Amateurvoetbal stelt het bestuur amateurvoetbal de uitspeelvoorwaarden vast indien een nietuitgespeelde wedstrijd later moet worden uitgespeeld.
b. Voor het later te spelen gedeelte dienen zoveel mogelijk dezelfde voorwaarden te gelden als
voor de niet-uitgespeelde wedstrijd.
2. In dit artikel wordt onder het begrip wedstrijd eveneens een gedeelte van een wedstrijd verstaan.
Artikel 24 – Formaliteiten voor de wedstrijd
1. De vereniging wijst de speler aan die als aanvoerder van het team optreedt.
2. a. De in het programma eerstgenoemde vereniging draagt zorg voor het kunnen afhandelen van
een door het bestuur amateurvoetbal vastgesteld en aan de verenigingen beschikbaar gesteld
digitaal wedstrijdformulier.
b. Indien het afhandelen als bedoeld in lid 2, onder a van dit artikel niet mogelijk is, draagt de
eerstgenoemde vereniging zorg voor een schriftelijke opgave met daarop dezelfde gegevens
als op het hiervoor genoemde wedstrijdformulier.
c. De navolgende bepalingen in dit artikel zijn op deze schriftelijke opgave gelijkelijk van
toepassing.
3. a. De aanvoerder of leider is verplicht uiterlijk een half uur voor het vastgestelde aanvangstijdstip
van de wedstrijd het wedstrijdformulier te voorzien van de op de wedstrijd van toepassing zijnde
gegevens.
b. Ter bevestiging van de juistheid van de ingevoerde gegevens is de aanvoerder of leider van het
team verplicht daarmee akkoord te gaan.
4. De in het programma eerstgenoemde vereniging draagt zorg voor het kunnen controleren van de
spelerspassen van de op het wedstrijdformulier vermelde (wissel)spelers.
5. a. De in het programma eerstgenoemde vereniging voorziet het wedstrijdformulier van de
gegevens van de scheidsrechter of, indien van toepassing, scheidsrechters.
b. De vereniging voorziet het wedstrijdformulier, indien van toepassing, van de gegevens van de
assistent-scheidsrechter of indien van toepassing de secretaris-tijdwaarnemer.
6. a. De scheidsrechter controleert de identiteit van de (wissel)spelers aan de hand van de
spelerspassen.
b. De aanvoerder of leider van het team is verplicht bij de controle als genoemd in lid 6 onder a
van dit artikel de door de scheidsrechter verlangde assistentie te verlenen.
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c. Indien de scheidsrechter twijfelt over de identiteit van een (wissel)speler kan hij de betreffende
(wissel)speler verzoeken om een geldig identiteitsbewijs als bedoeld in de Wet op de
identificatieplicht.
d. De scheidsrechter verwijdert de (wissel)speler, waarvan hij de identiteit niet heeft kunnen
vaststellen, van het wedstrijdformulier.
e. Ter bevestiging van de juistheid van de door de vereniging ingevoerde gegevens is de
scheidsrechter verplicht daarmee akkoord te gaan na controle als genoemd in lid 6 onder a van
dit artikel.
7. Het bestuur amateurvoetbal kan nadere voorschriften vaststellen voor het gebruik van het
wedstrijdformulier en de spelerspassen.
Artikel 25 – Formaliteiten na de wedstrijd
1. a. De aanvoerder of leider van het team is verplicht aan de scheidsrechter alle gegevens te
verstrekken, benodigd voor het verder invullen van het wedstrijdformulier.
b. Nadat de scheidsrechter het wedstrijdformulier heeft voorzien van de beschikbare gegevens
gaat hij daarmee akkoord door middel van verzending van het wedstrijdformulier aan de
arbeidsorganisatie van de KNVB.
2. De scheidsrechter, de aanvoerder of leider van het team en de vereniging zijn ieder verplicht
binnen drie werkdagen na de speeldag een onjuiste invulling van het wedstrijdformulier schriftelijk
te melden bij de arbeidsorganisatie van de KNVB.
3. a. De scheidsrechter beantwoordt – indien van toepassing – de specificatievragen betrekking
hebbend op veldverwijdering(en) en stuurt die antwoorden naar de arbeidsorganisatie van de
KNVB.
b. De scheidsrechter en vereniging rapporteren – indien van toepassing – door middel van het
rapportformulier over het niet uitspelen van een wedstrijd.

Toelichting bij hoofdstuk 4
Algemeen
Hoofdstuk vier regelt de gang van zaken rond de wedstrijden die door het bestuur amateurvoetbal
worden georganiseerd: van vaststelling tot en met de in acht te nemen formaliteiten.
Vriendschappelijke wedstrijden en wedstrijden in het kader van recreatievoetbal worden behandeld in
het laatste hoofdstuk.
Artikel 14
Vaststelling wedstrijdprogramma (deels art. 7, deels art. 22)
In vergelijking met het huidige artikel 7 zijn de bepalingen omtrent speeldagen voor diverse teams
weggelaten.
Artikel 15
Wijziging van locatie, datum en/of aanvangstijdstip van een wedstrijd (HCA 3.11)
De vereniging heeft na vaststelling van speeldatum en aanvangstijdstip de mogelijkheid een verzoek
tot wijziging in te dienen. Lid 1 geeft als hoofdregel, dat het verzoek wordt gehonoreerd als beide
verenigingen het eens zijn. Dat uitgangspunt geldt niet onbeperkt voor wedstrijden in categorie A. Het
bestuur amateurvoetbal zal voor die wedstrijden beoordelen of er geen belangen van andere
verenigingen of andere dan directe voetbalbelangen in het gedrang komen.
Er zijn situaties dat het verzoek tot wijziging afkomstig is van één vereniging, bijvoorbeeld in verband
met een sterfgeval. Ter bevordering van uniforme beoordeling van dat soort verzoeken, is het bestuur
amateurvoetbal gehouden de beoordelingscriteria te publiceren.
Artikel 16

Speeltijden (deels art. 22)
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In vergelijking met de huidige situatie wordt de exacte invulling per leeftijdsklasse overgelaten aan het
bestuur amateurvoetbal onder verplichting van publicatie.
Artikel 17
Verplichting tot spelen (huidig art. 7)
Als speeldatum en aanvangstijdstip op de juiste wijze zijn gepubliceerd is de vereniging verplicht de
wedstrijd te spelen. De arbeidsorganisatie hoeft de vereniging dus niet (meer) apart in kennis te
stellen van speeldatum en aanvangstijdstip.
Met het oog op de vaak krappe termijnen bij de organisatie van nacompetities of play-offs is onder 17,
lid 1, sub b de mogelijkheid geopend, dat een algemeen speelschema wordt gepubliceerd, waarin de
verenigingen kunnen lezen wanneer hun team in het kader van die nacompetitie een wedstrijd moet
spelen als het team aan die nacompetitie zal mogen/moeten deelnemen. Diezelfde mogelijkheid geldt
voor het tijdig plannen van inhaalwedstrijden.
De verplichting de wedstrijd te spelen is losgekoppeld van de verplichting op tijd speelklaar te zijn. De
verplichting een eenmaal aangevangen wedstrijd uit te spelen is aangevuld met een gedragsnorm
voor de spelers. Zij moeten zich wel zo gedragen, dat de scheidsrechter de wedstrijd niet hoeft te
staken.
Artikel 18
Toegangsgelden en televisievergoeding (huidig art. 2 en 3)
Aangezien de vergoeding voor televisie-uitzendingen tot de toegangsgelden wordt gerekend is het
logisch die bepaling in hetzelfde artikel op te nemen.
Artikel 19
Verplichte vrije toegang (huidig art. 5)
Het artikel is ongewijzigd.
Artikel 20
Ordemaatregelen en aansprakelijkheid (deels art. 4)
Lid 1 van dit artikel bepaalt, dat het bestuur amateurvoetbal gehouden is de voor alle wedstrijden
geldende orde- en veiligheidsvoorschriften te publiceren. Bovendien kan het bestuur amateurvoetbal
voorschriften geven voor bepaalde, nader aan te wijzen competities en voor incidentele wedstrijden.
Indien de wedstrijd op neutraal terrein wordt gespeeld, worden die voorschriften ook aan de
vereniging, die als gastheer optreedt, meegedeeld.
Vervolgens legt lid 2 aan de verenigingen de verplichting op niet alleen de gepubliceerde voorschriften
na te leven, maar daarenboven ook al datgene te doen wat voor een goed verloop van de wedstrijd
nodig is.
Lid 3 bevat de verplichting voor de vereniging om schade te vergoeden, die door haar leden is
veroorzaakt. Die bepaling is van toepassing als de verplichting tot vergoeding hetzij in een
tuchtrechtelijke procedure, hetzij op een andere wijze vastgesteld.
Artikel 21, 22 Niet spelen, respectievelijk niet uitspelen van een wedstrijd (huidig art. 10 en 11)
Lid 3 regelt in overeenstemming met de machtenscheiding, dat het tuchtrechtelijk orgaan beoordeelt
of een vereniging een overtreding heeft begaan. Zie ook de toelichting bij artikel 12 van dit reglement.
Artikel 23
Uitspeelvoorwaarden (huidig art. 13)
De verwijzing naar artikel 100, lid 11 RTA accentueert, dat het bestuur amateurvoetbal geen wijziging
kan aanbrengen in een tuchtrechtelijke uitspraak.
Artikel 24
Formaliteiten voor de wedstrijd (deels art. 20, deels 3.2 en 3.3 HCA)
In lid 1 van dit artikel is de aanvoerdersfunctie reglementair vastgelegd, zodat aan die aanvoerder
hetzij in het reglement, hetzij in bestuursbesluiten verplichtingen kunnen worden opgelegd.
Uit de redactie van dit artikel kan worden afgeleid, dat het bestuur amateurvoetbal gehouden is een
zodanig wedstrijdformulier te ontwerpen, dat duidelijk is wat ingevuld moet worden.
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Door de verplichting dat dat wedstrijdformulier aan alle verenigingen beschikbaar gesteld moet
worden, is het niet nodig publicatieplicht op te leggen.
Vastgelegd is wie achtereenvolgens welke verplichting heeft voor aanvang van een wedstrijd: de
vereniging wijst een aanvoerder aan en zorgt voor het wedstrijdformulier, de aanvoerder of leider vult
het in en accordeert, de scheidsrechter vult zijn eigen gegevens in en controleert, bijgestaan door de
aanvoerder of leider het wedstrijdformulier aan de hand van de spelerspassen en sluit af met
accordering.
Lid 7 geeft het bestuur amateurvoetbal de bevoegdheid desgewenst nog nadere voorschriften te
geven.
Artikel 25
Formaliteiten na de wedstrijd
Toegevoegd is de verplichting voor zowel de vereniging als de aanvoerder/leider als de
scheidsrechter om melding te maken van eventueel onjuiste vermeldingen op het wedstrijdformulier.
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Hoofdstuk 5: Spelers
Artikel 26 – Voorwaarden voor het deelnemen aan wedstrijden
1. Aan de door het bestuur amateurvoetbal uitgeschreven of goedgekeurde wedstrijden kan slechts
worden deelgenomen door de speler, die:
a. lid is van de KNVB;
b. door de KNVB met de juiste en volledige persoonsgegevens als speelgerechtigd lid van de
vereniging waarvoor hij aan wedstrijd wenst deel te nemen is geregistreerd;
c. niet door de scheidsrechter is verwijderd van het wedstrijdformulier als bedoeld in artikel 24 van
dit reglement;
d. niet is geschorst als lid van de KNVB of is uitgesloten van het deelnemen aan door het bestuur
amateurvoetbal uitgeschreven of goedgekeurde wedstrijden;
e. van het bestuur amateurvoetbal toestemming heeft gekregen nadat hij aan één of meer
wedstrijden onder goedkeuring van een bij de FIFA aangesloten buitenlandse bond heeft
deelgenomen;
f. voldoet aan hetgeen daartoe voorts is bepaald in de Statuten en reglementen van de KNVB en
aan de besluiten van diens organen.
2. a. De speler, als bedoeld in lid 1 van dit artikel, die na 1 januari 1998 is geboren, dient vanaf 1 juli
van het kalenderjaar waarin hij de leeftijd van 17 jaar heeft bereikt of bereikt, in aanvulling op
het bepaalde in lid 1 van dit artikel, in het bezit te zijn van een door het bestuur amateurvoetbal
verstrekt spelregelbewijs.
b. Het bestuur amateurvoetbal stelt de procedure vast met betrekking tot het aanvragen en
verstrekken van het spelregelbewijs.
3. a. Een speler of wisselspeler die voor, tijdens of na een bindende wedstrijd door de scheidsrechter
disciplinair is bestraft met directe veldverwijdering, is voor geen enkel team speelgerechtigd tot
en met de dag waarop zijn team de eerstvolgende bindende wedstrijd heeft gespeeld, tenzij de
aanklager amateurvoetbal de tuchtzaak tegen hem seponeert of de tuchtcommissie of
commissie van beroep hem vrijspreekt.
b. Van het niet-speelgerechtigd zijn als gevolg van de directe veldverwijdering als bedoeld in lid 3,
sub a van dit artikel krijgen de speler en zijn vereniging geen nadere mededeling.
c. Van de schikking door de aanklager amateurvoetbal of van de door de tuchtcommissie
opgelegde uitsluiting ter zake van de overtreding die heeft geleid tot de directe veldverwijdering
wordt overeenkomstig artikel 100, lid 2 van het Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal
één wedstrijd, dan wel één week niet tenuitvoergelegd als het bepaalde in lid 3, sub a van dit
artikel is toegepast.
Artikel 27 – Bijzonderheden ten aanzien van het deelnemen aan wedstrijden
1. Het bestuur amateurvoetbal kan het speelgerechtigd zijn van spelers voor één of meer teams
beperken, bijvoorbeeld, door te bepalen dat een speler, die een nader door het bestuur
amateurvoetbal te bepalen aantal wedstrijden heeft gespeeld in een team, niet meer gerechtigd is
uit te komen voor een lager team in dezelfde leeftijdsklasse en/of een team in een of meer lagere
leeftijdsklassen dan wel door het stellen van leeftijdsgrenzen.
2. Het bestuur amateurvoetbal kan het speelgerechtigd zijn van spelers, die uitkomen voor een team
van een betaaldvoetbalorganisatie in een veldvoetbalcompetitie beperken door het instellen van
leeftijdsgrenzen.
3. Voor aanvang van de competitie worden de in lid 1 en lid 2 van dit artikel bedoelde regelingen via
het door het bestuur amateurvoetbal aangewezen medium kenbaar gemaakt.
4. a. Een seniorspeler, die bij zijn vereniging aan de competities van zowel het zaterdag- als
zondagvoetbal kan deelnemen, mag, zodra hij eenmaal voor zijn vereniging in een wedstrijd in
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één van beide competities in categorie A is uitgekomen tijdens dat seizoen alleen nog
deelnemen aan die competitie, behoudens dispensatie van het bestuur amateurvoetbal.
b. Een jeugdspeler die bij zijn vereniging aan de seniorencompetitie van zowel het zaterdag- als
het zondagveldvoetbal kan deelnemen, mag, zodra hij eenmaal voor zijn vereniging in een
wedstrijd in een van beide competities in categorie A is uitgekomen tijdens een seizoen alleen
nog deelnemen aan de seniorencompetitie waarin hij is uitgekomen, behoudens dispensatie
van het bestuur amateurvoetbal.
5. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 8 van het Algemeen Reglement geldt dat een speler
niet belemmerd mag worden om zowel in een veldvoetbalcompetitie als in een
zaalvoetbalcompetitie uit te komen.
6. Een trainer-coach mag gedurende het seizoen dat hij bij de KNVB als trainer-coach van team
geregistreerd staat of heeft gestaan uitsluitend als speler deelnemen aan bindende wedstrijden van
dit team in de hiertoe door het bestuur amateurvoetbal aangewezen divisies en/of klassen,
behoudens dispensatie van het bestuur amateurvoetbal.
Artikel 28 – Leeftijdsgrenzen jeugdvoetbal
1. a. Spelers in de leeftijdsklassen Onder 19, Onder 18, Onder 17, Onder 16, Onder 15 en Onder 14
worden aangeduid als junioren.
b. Spelers in de leeftijdsklassen Onder 13, Onder 12, Onder 11, Onder 10, Onder 9 en Onder 8
worden aangeduid als pupillen.
c. Spelers in de leeftijdsklassen Onder 7 en Onder 6 worden aangeduid als mini-pupillen.
2. a. Het bestuur amateurvoetbal stelt de leeftijdsgrenzen en de mogelijkheden voor dispensatie voor
elk van de leeftijdsklassen vast.
b. Voor aanvang van de competitie wordt de leeftijdsgrenzen en de mogelijkheden voor
dispensatie via het door het bestuur amateurvoetbal aangewezen medium kenbaar gemaakt.
3. a. Slechts spelers die binnen de in lid 2 van dit artikel bedoelde leeftijdsgrenzen vallen, kunnen
deelnemen aan de competities en/of toernooien voor die leeftijdsklassen.
b. Een speler mag in de jeugdvoetbalcompetitie voor een of meer teams in een of meer
wedstrijden van een hogere leeftijdsklasse uitkomen.
c. Een speler mag in competities en/of toernooien voor senioren voor een of meer teams in een of
meer wedstrijden uitkomen indien hij ten minste 15 jaar oud is.
4. a. Een competitie van specifieke meisjesteams bestaat uitsluitend in de klasse meisjesjunioren in
de leeftijd van 9 tot 19 jaar.
b. Dit zijn speelsters die ten minste 9 jaar oud zijn en op 31 december voorafgaand aan het
betreffende verenigingsjaar de leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt hebben.
Artikel 29 – Spelerspas
Van elke persoon, die als spelend lid van een vereniging wordt geregistreerd, wordt een spelerspas
opgenomen in het digitale systeem van de KNVB.
Artikel 30 – Wedstrijdkleding
1. Een vereniging, die aan de competities wil deelnemen, is verplicht uniforme wedstrijdkleding voor
haar spelende leden vast te stellen en haar spelers in deze uniforme wedstrijdkleding uit te laten
komen.
2. a. De vereniging is verplicht voorafgaand aan elk seizoen uiterlijk op 1 augustus opgave te doen
aan het bestuur amateurvoetbal van de uniforme wedstrijdkleding, exclusief de voorgenomen
reclame, waarvan de vereniging gebruik wenst te maken.
b. Het bestuur amateurvoetbal neemt een beschrijving van de uniforme wedstrijdkleding op in het
door het bestuur amateurvoetbal aangewezen medium.
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3. a. Verenigingen die met één of meer teams deelnemen aan competities in door het bestuur
amateurvoetbal aan te wijzen divisies en/of klassen zijn verplicht de wedstrijdkleding, inclusief
de voorgenomen reclame, waarvan de vereniging gebruik wenst te maken, voorafgaand aan elk
seizoen uiterlijk op 1 augustus ter goedkeuring voor te leggen aan het bestuur amateurvoetbal.
b. Voorafgaande goedkeuring van het bestuur amateurvoetbal is eveneens vereist ingeval een
vereniging gedurende een seizoen de uniforme wedstrijdkleding, inclusief de reclame, wenst te
wijzigen.
c. Zolang de vereiste goedkeuring niet is verleend, worden er geen wedstrijden voor teams van de
vereniging vastgesteld en vervallen de reeds vastgestelde wedstrijden.
Artikel 31 – Reclame op wedstrijdkleding
1. De voorwaarden waaraan reclame op wedstrijdkleding moet voldoen, worden bekend gemaakt via
het door het bestuur amateurvoetbal aangewezen medium.
2. a. Overeenkomsten met betrekking tot reclame op wedstrijdkleding kunnen betrekking hebben op
teams van de vereniging, dan wel op één of meer teams van die vereniging.
b. Indien ten behoeve van een specifiek team reclame op de wedstrijdkleding is overeengekomen,
dient deze voor alle spelers en reserves van het team uniform te zijn.
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. a. In veldvoetbalwedstrijden van teams die ingedeeld zijn in categorie B mogen gedurende de
gehele wedstrijd vijf spelers worden gewisseld.
b. Bij wedstrijden als bedoeld in lid 2, sub a van dit artikel is het toegestaan dat een eenmaal
gewisselde speler via een volgende wissel weer aan de wedstrijd deelneemt.
3. a. In de divisies en klassen waar gespeeld wordt volgens de Spelregels landelijk Ere- en Eerste
divisie zaalvoetbal zijn maximaal 9 spelers toegestaan. Het aantal wisselingen tijdens een
wedstrijd is onbeperkt.
b. In de divisies en klassen waar gespeeld wordt volgens de Spelregels district zaalvoetbal zijn
maximaal 7 spelers toegestaan. Het aantal wisselingen tijdens een wedstrijd is onbeperkt.
4. Het bestuur amateurvoetbal is bevoegd een afwijkende regeling vast te stellen voor nader aan te
geven categorieën wedstrijden.
Artikel 33 – Onjuiste wissels
Indien een vereniging van mening is dat in een wedstrijd waar een van haar teams aan deelnam door
een scheidsrechter de bepalingen voor het aantal wisselspelers onjuist zijn toegepast, kan zij, als zij
van oordeel is hierdoor te zijn benadeeld, het bestuur amateurvoetbal binnen drie werkdagen na de
wedstrijd schriftelijk verzoeken de wedstrijd te laten overspelen van het ogenblik af waarop de onjuiste
beslissing is genomen.
Artikel 34 – Niet-gerechtigde speler
1. Indien verondersteld wordt dat een niet-gerechtigde speler aan een wedstrijd of een gedeelte van
een wedstrijd heeft deelgenomen, kan overeenkomstig de artikelen 45 en 46 van het Reglement
Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal aangifte gedaan worden bij de aanklager amateurvoetbal met
het verzoek een onderzoek in te stellen.
2. Onverminderd het bepaalde in artikel 100, lid 7 en 11 van het Reglement Tuchtrechtspraak
Amateurvoetbal kan het bestuur amateurvoetbal:
a. besluiten een wedstrijd te laten overspelen indien in de tuchtrechtelijke procedure is
vastgesteld, dat er sprake is geweest van een niet-gerechtigde speler;
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b. besluiten een wedstrijd niet te laten overspelen, als de uitslag daarvan niet van invloed is op
een positie in de stand die recht geeft op kampioenschap, promotie, deelname aan
bekercompetities of enige nacompetitie of wedstrijdreeks, of die zou leiden tot degradatie.

Toelichting bij hoofdstuk 5
Artikel 26
Voorwaarden voor het deelnemen aan wedstrijden (huidig art. 14)
De formulering van de regel dat vanaf een bepaalde leeftijd een spelregelbewijs vereist is om
speelgerechtigd te kunnen zijn, is door toevoeging van het jaartal in overeenstemming gebracht met
de bedoeling.
De redactie van de zogenaamde directe-rode-kaartregeling is in overeenstemming gebracht met de
tekst van de spelregels. Niet het tonen van de rode kaart is bepalend, maar de directe
veldverwijdering. Met de toevoeging dat de regel niet geldt als de aanklager de tuchtzaak seponeert of
als de tuchtcommissie of commissie van beroep vrijspreekt, is de kans dat iemand ten onrechte een
wedstrijd niet mag spelen teruggebracht tot nagenoeg nul.
In het reglement tuchtrechtspraak amateurvoetbal is bepaald, dat een betrokkene en zijn vereniging
op de hoogte worden gesteld van een sepot of een vrijspraak. Daarom hoeft dat in dit artikel niet
vermeld te worden.
De regel is niet van toepassing op veldverwijdering ten gevolge van twee waarschuwingen. Voor die
situatie geldt de regeling van artikel 88, lid 8 RTA.
Artikel 27
Bijzonderheden ten aanzien van het deelnemen aan wedstrijden (deels huidig art. 17)
In het huidige reglement is de bevoegdheid van het bestuur amateurvoetbal om nadere regels te
stellen voor het speelgerechtigd zijn van spelers in diverse bijzondere situaties niet tot zeer matig
geregeld. De aanpassing beoogt aan de bestuursbevoegdheid een deugdelijke reglementaire basis te
bieden.
Artikel 28
Leeftijdsgrenzen jeugdvoetbal (deels huidig art. 15)
Teneinde flexibel te kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen in met name ook het meisjesvoetbal,
is het wenselijk de leeftijdsgrenzen niet in het reglement vast te leggen.
Artikel 30, 31 Wedstrijdkleding en reclame op wedstrijdkleding (deels huidig art. 24)
De verplichtingen van de verenigingen met betrekking tot de wedstrijdkleding zijn duidelijker
geformuleerd, niet alleen voor de wedstrijdkleding op zich, maar voor wat de top van het
amateurvoetbal betreft ook voor de reclame-uitingen.
Toegevoegd is onder lid 3 sub c de consequentie dat er geen wedstrijden worden vastgesteld, zolang
de vereiste goedkeuring niet is verleend. Die goedkeuring is niet alleen vereist voor de
reclameteksten, maar ook voor de overige eisen die aan wedstrijdkleding gesteld worden.
Artikel 32 en 33 Wisselspelers / onjuiste wissels (deels huidig art. 18)
Inhoudelijk is het onderwerp in deze beide artikelen niet gewijzigd, afgezien van het niet meer
verwijzen naar de verkorte procedure.
Artikel 34
Niet-gerechtigde speler (deels huidig art. 16)
Het laten meespelen van een niet-speelgerechtigde speler is een overtreding van dit reglement of van
een op dit reglement gebaseerd bestuursbesluit en behoort daarom in het kader van de
machtenscheiding tot het terrein van de tuchtrechtelijke organen.
Daarom is vastgelegd dat aangifte gedaan kan worden bij de aanklager overeenkomstig de
bepalingen van het RTA. Voor een toelichting op lid 2 wordt verwezen naar de toelichting bij artikel 12.
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Omdat de tuchtrechtelijke procedure enige tijd kan vergen, zou het verloop van de (na)competitie in
het gedrang kunnen komen. Daarom heeft de aanklager amateurvoetbal de bevoegdheid om vooruitlopend op het uiteindelijke tuchtrechtelijke oordeel - te bepalen, dat een wedstrijd overgespeeld
moet worden als dat in het belang is van de afwikkeling van de (na)competitie (zie de artikelen 40 en
41 RTA).

Hoofdstuk 6: Wedstrijdleiding
Artikel 35 – Voorwaarden voor het leiden van wedstrijden
1. a. Alleen leden van de KNVB mogen de functie van (assistent-)scheidsrechter, vierde official en
secretaris-tijdwaarnemer vervullen.
b. Wedstrijden kunnen worden geleid door gediplomeerde of niet-gediplomeerde (assistent)scheidsrechters.
2. Het bestuur amateurvoetbal is verantwoordelijk voor de opleiding tot gediplomeerd (assistent)scheidsrechter.
3. a. Uitsluitend gediplomeerde (assistent-)scheidsrechters kunnen door het bestuur amateurvoetbal
worden aangesteld als KNVB-(assistent-)scheidsrechter.
b. Het bestuur amateurvoetbal deelt de KNVB-(assistent-)scheidsrechters in groepen inop basis
van beoordelingen van ingedeeld in groepen.
c. Het bestuur amateurvoetbal maakt de beoordelingsprocedure en de beoordelingscriteria
bekend via het door het bestuur amateurvoetbal aangewezen medium.
4. a. Het bestuur amateurvoetbal kent aan de groepen KNVB-(assistent-)scheidsrechters divisies
en/of klassen toe.
b. Het bestuur amateurvoetbal publiceert de groepen (assistent-)scheidsrechters en de daaraan
toegekende divisies en/of klassen via het door het bestuur amateurvoetbal aangewezen
medium.
5. a. Het bestuur amateurvoetbal stelt de rechten en plichten van KNVB-(assistent-)scheidsrechters,
vierde officials en secretaris-tijdwaarnemers vast.
b. De rechten en plichten van de KNVB-(assistent-)scheidsrechters, vierde officials en secretaristijdwaarnemers worden gepubliceerd via het door het bestuur amateurvoetbal aangewezen
medium.
6. Het is een gediplomeerde scheidsrechter niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van
het bestuur amateurvoetbal een bindende wedstrijd te leiden in een hogere divisie en/of klasse dan
de divisies en/of klassen die zijn toegekend aan de groep waarbij hij is ingedeeld.
Artikel 36 – Aanstelling scheidsrechters
1. Jaarlijks voor aanvang van het seizoen publiceert het bestuur amateurvoetbal via het door het
bestuur amateurvoetbal aangewezen medium:
a. voor welke competities de scheidsrechter, de assistent-scheidsrechters, de vierde official en
secretaris-tijdwaarnemer worden aangesteld door het bestuur amateurvoetbal;
b. de regeling voor de overige aanstellingen;
c. de regeling voor vervanging.
2. a. Het bestuur amateurvoetbal maakt de aanstelling van de scheidsrechter en – indien van
toepassing – de assistent-scheidsrechters, vierde official en/of secretaris-tijdwaarnemer tijdig
voor elke wedstrijd bekend via het door het bestuur amateurvoetbal voor publicatie aangewezen
medium en/of door een schriftelijke mededeling.
b. Het bestuur amateurvoetbal heeft de bevoegdheid tot de aanvang van de wedstrijd een
aanstelling als bedoeld in lid 1, sub a van dit artikel te wijzigen.
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3. De scheidsrechter, onder wiens leiding op grond van dit artikel de wedstrijd is aangevangen, is
bevoegd tot het einde van de wedstrijd als scheidsrechter te fungeren.

Toelichting bij hoofdstuk 6
Artikel 35
Voorwaarden voor het leiden van wedstrijden (deels huidig art. 19)
De verantwoordelijkheid van het bestuur amateurvoetbal voor de opleiding, beoordeling en indeling in
groepen was niet reglementair vastgelegd.
Artikel 36
Aanstelling scheidsrechters (deels huidig art. 19, deels huidig HCA 4.1.1.)
Er zijn niet voldoende KNVB-(assistent-)scheidsrechters voor alle wedstrijden in het amateurvoetbal.
Het bestuur amateurvoetbal zal daarom een keuze moeten maken voor welke wedstrijden de KNVB(assistent-)scheidsrechters aangesteld worden en voor welke wedstrijden de verenigingen zelf een
scheidsrechter moeten regelen.

Hoofdstuk 7: Speelvelden
Artikel 37 – Verplichtingen vereniging
1. a. Het bestuur amateurvoetbal stelt de normen vast waaraan speelvelden, sporthallen en
kleedgebouwen moeten voldoen.
b. De normen worden gepubliceerd via het door het bestuur amateurvoetbal voor publicatie
aangewezen medium.
2. Een vereniging is verplicht:
a. gedurende de gehele looptijd van de competitie ten minste één accommodatie met één of meer
voor de thuiswedstrijden aangewezen speelvelden, met kleedgelegenheid in de onmiddellijke
nabijheid daarvan, ter beschikking te hebben die voldoen aan de voorschriften zoals deze in dit
reglement, in de besluiten van het bestuur amateurvoetbal en in de spelregels zijn vastgelegd;
b. voorafgaand aan het seizoen aan het bestuur amateurvoetbal opgave te doen van de
accommodatie en het aantal reglementaire speelvelden waarover wordt beschikt;
c. elke wijziging, als gevolg waarvan een speelveld niet meer als reglementair speelveld kan
worden beschouwd, direct te melden aan de KNVB.
3. Een vereniging, die de beschikking heeft over meer reglementaire speelvelden die niet alle zijn
gelegen op dezelfde accommodatie, dient ten minste drie werkdagen voor de datum, waarop de
wedstrijd wordt gespeeld, aan de tegenpartij, de scheidsrechter, de assistent-scheidsrechters, de
vierde official, de secretaris-tijdwaarnemer en de consul kennis te geven op welk speelveld de
wedstrijd wordt gespeeld, tenzij daarvan op reglementair voorgeschreven andere wijze tijdig
mededeling is gedaan.
4. Indien een vereniging tijdens het seizoen van accommodatie verandert, is zij verplicht de KNVB
hiervan ten minste een maand van te voren in kennis te stellen, behoudens in geval van
onvoorziene omstandigheden, zulks ter beoordeling van het bestuur amateurvoetbal.
5. Een vereniging is niet gerechtigd thuiswedstrijden te spelen op andere dan de in de lid 1 van dit
artikel genoemde speelvelden, tenzij er sprake is van een situatie als genoemd in lid 6 van dit
artikel.
6. a. Een vereniging die door buitengewone omstandigheden, zulks ter beoordeling van het bestuur
amateurvoetbal, tijdelijk niet de beschikking heeft over een reglementair speelveld, kan het
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bestuur amateurvoetbal toestemming vragen haar thuiswedstrijden te spelen op een ander
reglementair speelveld.
b. Als de toestemming wordt verleend, dient de vereniging ten minste drie werkdagen voor de
datum waarop de wedstrijd wordt gespeeld, aan de tegenpartij, de scheidsrechter, de assistentscheidsrechters, de vierde official, de secretaris-tijdwaarnemer en de consul mee te delen, dat
de wedstrijd op dit andere speelveld wordt gespeeld, tenzij daarvan op reglementair
voorgeschreven andere wijze reeds tijdig mededeling is gedaan.
7. Een vereniging, die voor haar thuiswedstrijden een speelveld gebruikt van een andere vereniging,
is verantwoordelijk voor het naleven van de voorschriften gegeven in of krachtens dit reglement.
8. Het bestuur amateurvoetbal stelt richtlijnen op omtrent de keuring van speelvelden, de afgelasting
van wedstrijden en de wijze waarop afgelastingen bekend gemaakt moeten worden.

Toelichting bij hoofdstuk 7
Artikel 37
Verplichtingen vereniging (huidig art. 25)
Het artikel is enigszins aangepast wat de lay-out betreft, maar inhoudelijk ongewijzigd.
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Hoofdstuk 8: Overig voetbal
Artikel 38 – Vriendschappelijke wedstrijden en toernooien
1. Voor wedstrijden tussen teams van verenigingen die behoren tot de sectie amateurvoetbal en
tegen teams die behoren tot de sectie betaald voetbal is geen toestemming van het bestuur
amateurvoetbal vereist.
2. a. Voorafgaande toestemming van het bestuur amateurvoetbal is wel vereist voor op zichzelf
staande wedstrijden tegen buitenlandse teams en voor toernooien waaraan buitenlandse teams
deelnemen.
b. De vereniging dient de toestemming als bedoeld in lid 2 onder a van dit artikel ten minste
veertien dagen voor de dag waarop de betreffende wedstrijd wordt gespeeld, dan wel het
toernooi aanvangt, aan te vragen bij het bestuur amateurvoetbal.
c. Het bestuur amateurvoetbal kan aan het verlenen van toestemming voorwaarden verbinden.
3. De organiserende vereniging is verplicht de wedstrijden te laten leiden door scheidsrechters die
kunnen worden aangesteld overeenkomstig artikel 35 van dit reglement.
4. De door het bestuur amateurvoetbal vastgestelde wedstrijden zullen altijd voorrang hebben op
wedstrijden als genoemd in lid 1 en lid 2 van dit artikel.
Artikel 39 – Recreatievoetbal
1. Door of met toestemming van het bestuur amateurvoetbal kunnen wedstrijden worden
georganiseerd op het gebied van het recreatievoetbal.
2. a. Tot het recreatieveldvoetbal kunnen worden toegelaten verenigingen of groepen van ten minste
vijftien spelers.
b. Tot het recreatiezaalvoetbal kunnen worden toegelaten verenigingen of groepen van ten minste
tien spelers.
3. a. Krachtens het bepaalde in artikel 11 lid 3 van de Statuten, onderwerpen deelnemers aan het
recreatievoetbal, die geen lid zijn van de KNVB, zich aan de Statuten en reglementen, alsmede
aan uitvoeringsbesluiten en/of besluiten van organen van de KNVB, genoemd in artikel 2 lid 3
van de Statuten.
b. Het bestuur amateurvoetbal heeft de verplichting recreatieve organisaties over het bepaalde in
dit lid te informeren.
4. Het bestuur amateurvoetbal bepaalt welk bedrag deelnemers aan het recreatievoetbal, die geen lid
zijn van de KNVB, per seizoen aan de KNVB verschuldigd zijn.
Artikel 40 – Regels voor het overige voetbal
1. De wedstrijden als bedoeld in dit hoofdstuk worden gespeeld met inachtneming van de spelregels,
de bepalingen in dit reglement en de op dit reglement gebaseerde bestuursbesluiten.
2. In afwijking van het onder lid 1 van dit artikel bepaalde:
a. vervalt de verplichting om een wedstrijdformulier in te leveren;
b. kan het bestuur amateurvoetbal toestemming geven voor afwijking van de spelregels en/of de
regels betreffende teamsamenstelling en de speelveldinrichting en –afmetingen.

Toelichting bij hoofdstuk 8
Artikel 38
Vriendschappelijke wedstrijden en toernooien (huidig art. 26)
De tekst van het artikel is vereenvoudigd en de lay-out is aangepast. De bepaling inzake nietgerechtigde spelers is overbodig en daarom niet opgenomen.
Artikel 39

Recreatievoetbal (huidig art. 27)
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Het voor deelname aan recreatievoetbal verschuldigde bedrag voor niet-leden is in het reglement
weggelaten teneinde het bedrag zonder reglementswijziging te kunnen aanpassen.
Artikel 40
Regels voor het overige voetbal
Het artikel bepaalt enerzijds dat ook voor dit soort voetbal de normale regels gelden, maar dat
aanpassing mogelijk is.
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REGLEMENT AMATEURVOETBAL
Artikel 27 – Financiële verplichtingen
1. t/m 3.
4. Indien een vereniging niet meewerkt aan de
inning via automatische incasso, van de
verenigingslasten genoemd in lid 2, dan is
het bestuur amateurvoetbal bevoegd om
voor het lopende verenigingsjaar alle
elftallen en/of teams van die vereniging uit
te sluiten van (verdere) deelname aan de
competities. Als niet meer deelgenomen
wordt, dan is met betrekking tot het
volgende seizoen artikel 12 lid 3 van het
Reglement Wedstrijden Amateurvoetbal van
toepassing.
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1. t/m 3. (ongewijzigd)
4. Indien een vereniging niet meewerkt aan de
inning via automatische incasso, van de
verenigingslasten genoemd in lid 2, dan is
het bestuur amateurvoetbal bevoegd om
voor het lopende verenigingsjaar alle
elftallen en/of teams van die vereniging uit
te sluiten van (verdere) deelname aan de
competities. Als niet meer deelgenomen
wordt, dan bepaalt het bestuur
amateurvoetbal de gevolgen van het
uitsluitenis met betrekking tot het volgende
seizoen artikel 12 lid 3 van het Reglement
Wedstrijden Amateurvoetbal van
toepassing.
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REGLEMENT TUCHTRECHTSPRAAK AMATEURVOETBAL
Artikel 1 – Begripsbepalingen
In dit reglement wordt verstaan onder:
(…)
m. “scheidsrechter” elke persoon die een
wedstrijd als omschreven in artikel 7, 26 of
27 van het Reglement Wedstrijden
Amateurvoetbal leidt.
(…)
s. ”wedstrijdbepalingen” bepalingen in het
Reglement Wedstrijden Amateurvoetbal, de
op dat reglement gebaseerde
bestuursbesluiten en de spelregels.

In dit reglement wordt verstaan onder:
(…)
m. “scheidsrechter” elke persoon die een
wedstrijd als omschreven in artikel 7, 26 of
27 van het Reglement Wedstrijden
Amateurvoetbal leidt.
(…) (hernummeren)
s. ”wedstrijdbepalingen” bepalingen in het
Reglement Wedstrijden Amateurvoetbal, de
op dat reglement gebaseerde
bestuursbesluiten en de spelregels.

Artikel 19 – Absolute bevoegdheid commissies
1. De tuchtcommissie is bevoegd kennis te
1. De tuchtcommissie is bevoegd kennis te
nemen van alle overtredingen en
nemen van alle overtredingen en
administratieve verzuimen begaan door:
administratieve verzuimen begaan door:
a. leden van de KNVB, die toegelaten zijn
a. leden van de KNVB, die toegelaten zijn
tot, dan wel ressorteren onder de sectie
tot, dan wel ressorteren onder de sectie
amateurvoetbal;
amateurvoetbal;
b. leden van de KNVB die functioneel
b. leden van de KNVB die functioneel
betrokken zijn bij het amateurvoetbal;
betrokken zijn bij het amateurvoetbal;
c. de organisatoren van en deelnemers aan
c. de in artikel 27 van het Reglement
recreatievoetbal als bedoeld in artikel 39in
Wedstrijden Amateurvoetbal genoemde
artikel 27 van het Reglement Wedstrijden
deelnemers aan het recreatievoetbal.
Amateurvoetbal genoemde deelnemers
aan het recreatievoetbal.
2.
2. (ongewijzigd)
Artikel 20 – Relatieve bevoegdheid commissies
1. De landelijke tuchtcommissie is bevoegd
1. De landelijke tuchtcommissie is bevoegd
kennis te nemen van overtredingen, die zijn
kennis te nemen van overtredingen, die zijn
begaan voor, tijdens, na of in verband met:
begaan voor, tijdens, na of in verband met:
a. een wedstrijd in de top van de
a. een wedstrijd in de landelijk ingedeelde
competitiestop van de competitiestructuur
competitiestructuur categorie A, als
categorie A, als bedoeld in artikel 6, lid 2
bedoeld in artikel 6, lid 2 van het
van het Reglement Wedstrijden
Reglement Wedstrijden Amateurvoetbal;
Amateurvoetbal, met uitzondering van de
b. landelijk georganiseerde beker- of
topklassen voor het mannen zaalvoetbal
reekswedstrijden;
en de hoogste klasse in de leeftijdsklasse
c. bij bestuursbesluit aan te wijzen andere
Onder 17, als bedoeld in artikel 28 van
wedstrijden.
het Reglement Wedstrijden
Amateurvoetbal, voor het meisjes
zaalvoetbal;
b. landelijk georganiseerde beker- of
reekswedstrijden;
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2. t/m 6.

c. bij bestuursbesluit aan te wijzen andere
wedstrijden.
2. t/m 6. (ongewijzigd)

Artikel 29 – Maatregelen
1. Om een goed verloop van de competitie te
waarborgen, kunnen aan verenigingen de
volgende maatregelen worden opgelegd:
a. het aanmerken van de bereikte stand
van een niet-uitgespeelde wedstrijd als
eindstand;
b. het opnieuw vaststellen van de gehele
wedstrijd of een gedeelte daarvan, onder
door de commissie vast te stellen
voorwaarden met overeenkomstige
toepassing van artikel 13 van het
Reglement Wedstrijden Amateurvoetbal;
c. het doen spelen van de opnieuw
vastgestelde wedstrijd of van het
gedeelte van de opnieuw vastgestelde
wedstrijd op het terrein van de
tegenpartij of op een ander terrein;
d. het spelen van thuiswedstrijden, waarbij
geen andere personen toegang mogen
hebben dan in de uitspraak vermeld, met
een maximum van drie wedstrijden;
e. het voor ten hoogste twee jaar weren
van bepaalde personen van de
accommodaties die in gebruik zijn bij de
vereniging;
f. het geven van voorschriften teneinde de
orde bij de in dit lid bedoelde wedstrijden
te handhaven.
2. en 3.

1. Om een goed verloop van de competitie te
waarborgen, kunnen aan verenigingen de
volgende maatregelen worden opgelegd:
a. het aanmerken van de bereikte stand van
een niet-uitgespeelde wedstrijd als
eindstand;
b. het opnieuw vaststellen van de gehele
wedstrijd of een gedeelte daarvan, onder
door de commissie vast te stellen
voorwaarden met overeenkomstige
toepassing van artikel 1323 van het
Reglement Wedstrijden Amateurvoetbal;
c. het doen spelen van de opnieuw
vastgestelde wedstrijd of van het gedeelte
van de opnieuw vastgestelde wedstrijd op
het terrein van de tegenpartij of op een
ander terrein;
d. het spelen van thuiswedstrijden, waarbij
geen andere personen toegang mogen
hebben dan in de uitspraak vermeld, met
een maximum van drie wedstrijden;
e. het voor ten hoogste twee jaar weren van
bepaalde personen van de
accommodaties die in gebruik zijn bij de
vereniging;
f. het geven van voorschriften teneinde de
orde bij de in dit lid bedoelde wedstrijden
te handhaven.
(ongewijzigd)

Artikel 40 – Soorten bijzondere bevoegdheden
De aanklager kan gebruik maken van de
volgende bijzondere bevoegdheden:
a. opschorting van competitie- en/of
bekerwedstrijden voor een elftal of team
van betrokkene;
b. voorlopige schorsing van betrokkene;
c. de beslissing dat onder door de aanklager
te stellen voorwaarden:
1. een gespeelde wedstrijd overgespeeld
moet worden in het geval aangifte is
gedaan van een niet gerechtigde speler;
of

De aanklager kan gebruik maken van de
volgende bijzondere bevoegdheden:
a. opschorting van competitie- en/of
bekerwedstrijden voor een elftal of team van
betrokkene;
b. voorlopige schorsing van betrokkene;
c. de beslissing dat onder door de aanklager te
stellen voorwaarden:
1. een gespeelde wedstrijd overgespeeld
moet worden in het geval aangifte is
gedaan van een niet gerechtigde speler;
of
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2. een niet gespeelde of niet uitgespeelde
wedstrijd alsnog gespeeld of uitgespeeld
moet worden, voordat de
tuchtcommissie de in artikel 10 lid 3 van
het Reglement Wedstrijden
Amateurvoetbal bedoelde uitspraak over
schuld aan het niet spelen of niet
uitspelen heeft gedaan.

Artikel 80 – Bewijsmiddelen
1. en 2.
3. In afwijking van het in lid 2 van dit artikel
bepaalde kan het bewijs dat betrokkene de
overtreding of het administratieve verzuim
heeft begaan in de volgende gevallen
berusten op één bewijsmiddel:
a. indien sprake is van administratieve
verzuimen volstaat de mondelinge of
schriftelijke verklaring van een
medewerker van de arbeidsorganisatie;
b. indien sprake is van overtredingen van
de spelregels volstaat de mondelinge of
schriftelijke verklaring van de
scheidsrechter of van de door de KNVB
aangestelde assistent-scheidsrechter, of
secretaris-tijdwaarnemer van door hen
waargenomen feiten;
c. indien sprake is van overtreding van de
voorwaarden voor het deelnemen aan
wedstrijden genoemd in artikel 14, lid 1
van het Reglement wedstrijden
Amateurvoetbal volstaat de mondelinge
of schriftelijke verklaring van een
medewerker van de arbeidsorganisatie;
d. indien sprake is van overtredingen van
ordemaatregelen genoemd in artikel 4
van het Reglement Wedstrijden
Amateurvoetbal volstaat de mondelinge
of schriftelijke verklaring van de door de
KNVB aangestelde waarnemer of
secretaris-tijdwaarnemer.
4. en 5.

2. een niet gespeelde of niet uitgespeelde
wedstrijd alsnog gespeeld of uitgespeeld
moet worden, voordat de tuchtcommissie
de in artikel 1021 lid 3 en 22 lid 3 van het
Reglement Wedstrijden Amateurvoetbal
bedoelde uitspraak over schuld aan het
niet spelen of niet uitspelen heeft gedaan.

1. en 2. (ongewijzigd)
3. In afwijking van het in lid 2 van dit artikel
bepaalde kan het bewijs dat betrokkene de
overtreding of het administratieve verzuim
heeft begaan in de volgende gevallen
berusten op één bewijsmiddel:
a. indien sprake is van administratieve
verzuimen volstaat de mondelinge of
schriftelijke verklaring van een
medewerker van de arbeidsorganisatie;
b. indien sprake is van overtredingen van de
spelregels volstaat de mondelinge of
schriftelijke verklaring van de
scheidsrechter of van de door de KNVB
aangestelde assistent-scheidsrechter, of
secretaris-tijdwaarnemer van door hen
waargenomen feiten;
c. indien sprake is van overtreding van de
voorwaarden voor het deelnemen aan
wedstrijden genoemd in artikel 14,26 lid 1
van het Reglement wedstrijden
Amateurvoetbal volstaat de mondelinge of
schriftelijke verklaring van een
medewerker van de arbeidsorganisatie;
d. indien sprake is van overtredingen van
ordemaatregelen genoemd in artikel 420
van het Reglement Wedstrijden
Amateurvoetbal volstaat de mondelinge of
schriftelijke verklaring van de door de
KNVB aangestelde waarnemer of
secretaris-tijdwaarnemer.
4. en 5. (ongewijzigd)

Artikel 100 – Algemene en bijzondere tenuitvoerlegging
1.
1. (ongewijzigd)
2. De aanklager vermindert de straf uitsluiting
2. De aanklager vermindert de straf uitsluiting
bij de tenuitvoerlegging met één wedstrijd,
bij de tenuitvoerlegging met één wedstrijd,
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dan wel bij een termijnstraf met één week,
indien artikel 14, lid 3 van het Reglement
Wedstrijden Amateurvoetbal is toegepast.
3. t/m 11.
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dan wel bij een termijnstraf met één week,
indien artikel 14,26 lid 3 van het Reglement
Wedstrijden Amateurvoetbal is toegepast.
3. t/m 11. (ongewijzigd)
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REGLEMENT OVERSCHRIJVINGSBEPALINGEN AMATEURVOETBAL
Artikel 3 – Wanneer overschrijving nodig/bevoegde instanties
1. t/m 4.
5. Geen overschrijving is nodig:
a. indien een speler gedurende de laatste
drie jaren niet heeft deelgenomen aan
wedstrijden als genoemd in artikel 7 lid 1
en 2 van het Reglement Wedstrijden
Amateurvoetbal;
b. voor spelers die naar leeftijd kunnen
worden ingedeeld in de leeftijdsklasse
Onder 13, Onder 12, Onder 11, Onder
10, Onder 9, Onder 8, Onder 7 en Onder
6 overeenkomstig het bepaalde in artikel
15 van het Reglement Wedstrijden
Amateurvoetbal, tenzij de speler bij zijn
nieuwe club zal gaan deelnemen aan
competitiewedstrijden in categorie A.
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1. t/m 4. (ongewijzigd)
5. Geen overschrijving is nodig:
a. indien een speler gedurende de laatste
drie jaren niet heeft deelgenomen aan
wedstrijden als genoemd in artikel 714 lid
1 en 2 van het Reglement Wedstrijden
Amateurvoetbal;
b. voor spelers die naar leeftijd kunnen
worden ingedeeld in de leeftijdsklasse
Onder 13, Onder 12, Onder 11, Onder 10,
Onder 9, Onder 8, Onder 7 en Onder 6
overeenkomstig het bepaalde in artikel
1528 van het Reglement Wedstrijden
Amateurvoetbal, tenzij de speler bij zijn
nieuwe club zal gaan deelnemen aan
competitiewedstrijden in categorie A.
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LICENTIEREGLEMENT
Artikel 13 - Maatregelen en sancties
1. De maatregelen en/of sancties die kunnen
worden opgelegd indien een licentiehouder
niet, niet adequaat of niet tijdig voldoet aan
één of meer van de voor hem geldende
verplichtingen krachtens dit reglement zijn:
(…)
c. geldboete van ten hoogste € 4.500,- per
overtreding en/of nieuw opgelegde
verplichting;
(…)
2.
3. De in lid 1 en 2 van dit artikel genoemde
maatregelen en sancties kunnen,
onverminderd het bepaalde in artikel 15 lid 2
van dit reglement en het bepaalde in het
Reglement Tuchtrechtspraak
Amateurvoetbal, tezamen worden opgelegd.

4. Een sanctie die onherroepelijk is geworden,
wordt gepubliceerd via het door het bestuur
amateurvoetbal voor publicaties aangewezen
medium.
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1. De maatregelen en/of sancties die kunnen
worden opgelegd indien een licentiehouder
niet, niet adequaat of niet tijdig voldoet aan
één of meer van de voor hem geldende
verplichtingen krachtens dit reglement zijn:
(…)
c. geldboete van ten hoogste € 4.500,-€
25.000,- per overtreding en/of nieuw
opgelegde verplichting;
(…)
2. (ongewijzigd)
3. De in lid 1 en 2 van dit artikel genoemde
maatregelen en sancties kunnen,
onverminderd het bepaalde in artikel 15 lid 2
van dit reglement en het bepaalde in het
Reglement Tuchtrechtspraak
Amateurvoetbal, voorwaardelijk en/of
tezamen worden opgelegd.
4. Aan een voorwaardelijk opgelegde
maatregel en/of sanctie wordt een proeftijd
en eventuele voorwaarden verbonden.
Opleggen van een voorwaardelijke
maatregel en/of sanctie geschiedt in ieder
geval onder de voorwaarde dat de
licentiehouder voor het einde van de proeftijd
niet opnieuw een overtreding zal begaan als
bedoeld in de aanhef van lid 1 van dit artikel.
45.(hernummeren)
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REGLEMENT AMATEURVOETBAL
Artikel 19 – Verkiezing leden ledenraad amateurvoetbal
1. t/m 5.
1. t/m 5. (ongewijzigd)
6. Een lid van de ledenraad amateurvoetbal
6. Een lid van de ledenraad amateurvoetbal
wordt gekozen voor een periode van drie jaar
wordt gekozen voor een periode van drie jaar
en treedt in functie op 1 januari volgend op
en treedt in functie op 1 januari volgend op
zijn verkiezingde dag volgende op die
zijn verkiezing. Een in een tussentijdse
waarop de jaarlijkse najaarsvergadering van
vacature gekozen lid van de ledenraad,
de bondsvergadering is gehouden, met dien
wordt gekozen voor de resterende termijn
verstande dat degene die in een tussentijdse
van degene die hij is opgevolgd. Een
vacature is gekozen, de dag na zijn
aftredend lid kan terstond worden herkozen,
verkiezing in functie treedt. Een in een
met dien verstande dat de maximale
tussentijdse vacature gekozen lid van de
zittingstermijn ten hoogste twaalf jaren
ledenraad, wordt gekozen voor de
bedraagt. Bij het bepalen van de maximale
resterende termijn van degene die hij is
zittingstermijn als bedoeld in de vorige zin,
opgevolgd. Een aftredend lid kan terstond
blijft ten aanzien van een in een tussentijdse
worden herkozen, met dien verstande dat de
vacature benoemd lid, een niet volledig jaar
maximale zittingstermijn ten hoogste twaalf
buiten beschouwing.
jaren bedraagt. Bij het bepalen van de
maximale zittingstermijn als bedoeld in de
vorige zin, blijft ten aanzien van een in een
tussentijdse vacature benoemd lid, een niet
volledig jaar buiten beschouwing.
7.
7. (ongewijzigd)

Artikel 21 – Vergaderingen ledenraad amateurvoetbal
1. t/m 2.
1. t/m 2. (ongewijzigd)
3. De najaarsvergadering wordt gehouden ten
3. De najaarsvergadering wordt gehouden ten
minste op de zevende dag voor de in artikel
minste op de zevende dag voor de in artikel
21 lid 1 van de Statuten genoemde
21 lid 1 van de Statuten genoemde
bondsvergadering.
bondsvergadering.
4. t/m 10.
4. t/m 10. (ongewijzigd)
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2.2 KNVB Campus
De vergadering neemt kennis van de op vrijdag 2 juni toegezonden presentatie over de huidige stand
van zaken betreffende de (verdere) ontwikkeling van de KNVB Campus. In aanvulling hierop is
gemeld dat van de zijde van amateurvoetbal kosten voor de Campus 2.0 worden gedekt door daartoe
aangevraagde FIFA- en UEFA-gelden.

2.3 Achilles ‘29
Het spoedappel van Achilles ’29 tegen de drie winstpunten in mindering is afgewezen. Dit betekent
dat Achilles ’29 nu formeel is gedegradeerd. Vooruitlopend op de behandeling van het spoedappel
heeft op bestuurlijk niveau (van amateur- en betaald voetbal gezamenlijk) overleg plaatsgevonden met
Achilles ’29. Een en ander mede naar aanleiding van de bijzondere status die Achilles ’29 heeft
(gehad), de bijzondere afspraken die zijn gemaakt en de knelpunten die er dienaangaande zijn.
Op basis van het overleg is van de zijde van de KNVB een voorstel aan Achilles voorgelegd onder de
voorwaarde dat Achilles afziet van een bodemprocedure. Dit voorstel houdt in de kern in dat:
- op de beloften van Achilles ’29 de reguliere regeling bij degradatie van een BVO uit de eerste
divisie van toepassing kan zijn (twee jaar dispensatie);
- het Onder 14-team in zijn huidige competitie, zijnde de besloten competitie voor jeugdelftallen van
BVO’s, kan blijven uitkomen (twee jaar dispensatie).
Naast voorgaande zijn door betaald voetbal en Achilles ’29 enkele financiële afspraken gemaakt.
Achilles ’29 heeft tot vandaag 10.00 uur om het compromisvoorstel te accepteren. Deze deadline is
gesteld omdat het eventueel wegvallen van het belofteteam ui de hoofdklasse een extra open plaats
oplevert. Door de omstandigheden gedwongen (in het bijzonder het feit dat pas woensdag jl. het
spoedappel plaatsvond en pas vrijdag 9 juni uitspraak is gedaan) is alvast een wedstrijd gepland
tussen VELO en Boshuizen op zondag 11 juni. Partijen zijn op de hoogte van het feit dat deze
wedstrijd enkel van belang is (en gespeeld wordt) als er inderdaad een extra plek vrijvalt in de
hoofdklasse.

2.4 De Nederlandse Loterij
Afgelopen week heeft communicatie plaatsgevonden over een cheque van 3,8 miljoen die De
Nederlandse Loterij aan het amateurvoetbal ter beschikking stelt. De heer Van der Zee benadrukt dat
dit bedrag al in de begroting staat en dat in dezen dus geen sprake is van een extra opbrengst.

2.5 WEURO 2017
Afgelopen week is bekend geworden dat de openingswedstrijd van WEURO 2017 is uitverkocht. De
verwachting is dat dit ook gaat gebeuren met de wedstrijden van het Nederlands team tegen België en
Denemarken. Voor wat de overige wedstrijden betreft, zullen ten aanzien van de kaartverkoop nog de
nodige inspanningen moeten worden verricht.

2.6 Motie Jerry Wijnen
De heer Wijnen heeft afgelopen week een motie ingediend betreffende een extra beroepsmogelijkheid
voor scheidsrechters. Deze motie is – voorzien van een reactie van het bestuur - verspreid. De motie
wordt als agendapunt 10.A aan de agenda toegevoegd.

2.7 Stembureau
Het stembureau bestaat uit de heren De Loor, Bisschop en Schelling.
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3.

BERICHTEN VAN VERHINDERING

De heer Eringa, voorzitter van de raad van toezicht, heeft zich vanwege zakelijke verplichtingen
afgemeld. Ook met kennisgeving afwezig zijn de ledenraadsleden Bakker, Boelens, Van den Einde,
De Jong, Op ’t Eijnde, De Ruiter en Van de Ven. Er zijn zes machtigingen afgegeven.

4.

VERSLAGEN 10.15-10.20 UUR

4.1 Ledenraad amateurvoetbal 26 november 2016
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

4.2 Ledenraad 21 januari 2017
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

4.3 Ledenraad 18 maart 2017
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

4.4 Ledenraad 17 mei 2017
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
In deze vergadering is afgesproken het besluit over de eenmalige contributieverlaging te
communiceren met de verenigingen. Dit is nog niet gebeurd, omdat eerst de goedkeuring van de
accountant moest worden afgewacht voor de voorgestane wijze van uitvoering. De goedkeuring is
recent ontvangen. De teruggave wordt voor 1 juli via de eindafrekening van de rekening-courant van
dit seizoen verrekend. De ledenraad ontvangt een afschrift van de communicatie met de verenigingen.

5.

STRATEGISCHE AGENDA 2017/’18 10.20-10.40 UUR

Seizoen 2017/’18 is het tweede seizoen dat het amateurvoetbal werkt met een strategische agenda
‘dit is waarom ik van voetbal houd’; een doorvertaling van het KNVB beleidsplan. De strategische
agenda geeft richting aan alles wat we doen voor het amateurvoetbal en helpt ons om keuzes te
maken. We denken vanuit de voetballer en we zetten in op meer voetbalplezier. Dit doen we langs de
lijn van zes thema’s:
In het land
1. Sterke verenigingen
2. Aantrekkelijk voetbalaanbod
3. Goede trainers
4. Positief imago
Bij de KNVB
5. Voetballiefhebbers in beeld
6. Organisatieontwikkeling
Er is gekozen voor het continueren van dezelfde zes strategische thema’s als in 2016/’17. Meer nog
dan in het seizoen 2016/’17 wordt bij de uitwerking van de thema’s een verbinding gelegd tussen de
‘dagelijkse werkzaamheden’ (het plannen van de competities, aanstellen van scheidsrechters, het
afhandelen van tuchtzaken, adviseren van clubs, etc.) en nieuwe projecten en activiteiten.
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De strategische agenda is verweven met de begroting. De strategische agenda wordt tezamen met de
begroting in één boekje gepresenteerd. Daarnaast is er een aantrekkelijke versie van de strategische
agenda in poster-formaat.
Diverse stakeholders hebben meegepraat over de strategische agenda: clubs, KNVB-vrijwilligers en
medewerkers. De ledenraad is aan het begin van het proces betrokken en tussentijds geïnformeerd.
Op 17 mei is de strategische agenda in samenhang met de begroting inhoudelijk besproken. Ook is
via het document vragen en antwoorden op een aantal punten nog een toelichting verstrekt.
Vastgesteld wordt dat er op dit moment geen aanleiding meer is voor nadere discussie. De
strategische agenda 2017/’18 wordt vastgesteld.

6.

BEGROTING AMATEURVOETBAL 2017/’18

De begroting is tot stand gekomen in afstemming met de auditcommissie c.q. raad van toezicht. In het
proces is geklankbord met enkele ledenraadsleden. De concept begroting is vervolgens op 17 mei in
een themabijeenkomst besproken met de ledenraad. Naar aanleiding hiervan is een aantal (tekstuele)
wijzigingen doorgevoerd.
In de themabijeenkomst zijn ondermeer kritische vragen gesteld over het - vooruitlopend op het
formele besluitvormingsproces in het kader van het governancetraject - opnemen van de kosten voor
een directievoorzitter en raad van commissarissen. Toegelicht word dat uit behoudend en conservatief
oogpunt de keuze is gemaakt om deze op voorhand wel op te nemen in de wetenschap dat de
discussie en dus ook de uiteindelijke besluitvorming hierover onderdeel van het governance traject
vormen.
De V&A van de themabijeenkomst maakt onderdeel uit van het verslag van deze vergadering.
De raad van toezicht heeft ten aanzien van de concept begroting een positief advies uitgebracht. De
heer Wieleman licht dit advies kort toe. De begroting sluit goed aan bij de strategische beleidskeuzes.
Het is van belang te voorkomen dat de kosten uit de hand lopen, en dan met name de
personeelskosten.
Aan de opbrengstenkant is de post sponsoring een belangrijke met veel financiële impact. De raad
van toezicht is recent bijgesproken over de ideeën. De aanpak van de directie hierin is in de ogen van
de raad van toezicht goed.
De financiële positie is in algemene zin goed te noemen; het weerstandsvermogen is op niveau en de
liquiditeit is op orde.
Naar de toekomst toe is sprake van een aantal risico’s, zoals de lotto gelden (De Nederlandse Loterij)
en het BTW-convenant. De directie is zich hiervan bewust en acteert.
Naar aanleiding van de definitieve agenda is vooraf een aantal vragen ingediend. Deze vragen,
voorzien van de antwoorden van het bestuur (V&A) vormen onderdeel van het verslag van deze
vergadering.
Vanuit de ledenraad worden aanvullend de volgende zaken aan de orde gesteld.
Aantal verenigingsadviseurs
Er wordt gepleit voor een uitbreiding van het aantal verenigingsadviseurs ten faveure van meer
contacten met clubs en betere bereikbaarheid. Naar aanleiding van de opmerking wordt vanuit de
directie onderschreven dat contacten met clubs en bereikbaarheid cruciaal zijn.
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Deze zaken kunnen evenwel in een breder perspectief worden beschouwd. Naast
verenigingsadviseurs zijn meer KNVB’ers (vrijwillig en betaald) op het lokale niveau actief. Bovendien
is ook de ‘digitale’ ondersteuning van clubs een belangrijk component. Eerder is toegezegd de
themasessie in oktober (deels) te weiden aan de lokale zichtbaarheid en samenwerking. Dat geeft de
mogelijkheid het beoogde bredere perspectief te kiezen. Op het gebied van de ondersteuning van
clubs ‘online’ wordt KNVB Assist en de lopende pilot benoemd.
In de begroting is uitgegaan van hetzelfde aantal verenigingsadviseurs als nu. Een eventuele
uitbreiding moet in breder perspectief worden geplaatst. Om die reden worden nog geen harde
toezeggingen gedaan.
Opleidingen
Er wordt aandacht gevraagd voor opleidingen, niet alleen voor personeel, maar ook voor officials en
verenigingen. Specifiek voor wat betreft het (kunnen) realiseren van de aantallen cursussen. Er is een
zakelijke relatie met de Academie. Teruggegeven wordt dat – anders dan in het verleden – het aantal
docenten geen beperkende factor is.
Project VSK
Het project VSK loopt na december 2018 af. Gevraagd wordt of er maatregelen worden genomen om
te voorkomen dat er straks sprake is van boventalligheid van medewerkers. Er is in beeld wie worden
gefinancierd uit VSK, wie voor bepaalde tijd en wie voor onbepaalde tijd. Een klein deel, ongeveer 2,5
á 3 fte is voor onbepaalde tijd. Die worden nu gedekt uit VSK middelen. Deze moeten vanaf 2019
worden meegenomen in de bedrijfsvoering, dan wel worden gealloceerd in de organisatie. De kans
bestaat overigens dat er een subsidie blijft.
Lotto gelden
Bij de mededelingen is ingegaan op berichtgeving rond de lotto gelden. Daar wordt gesproken over
een bedrag van 3,8 miljoen, terwijl in de begroting 3,5 miljoen is opgenomen. Het verschil wordt
veroorzaakt door de subsidie van € 300.000 voor de Oranje leeuwinnen en topsport. Dit bedrag is niet
opgenomen onder de lotto gelden maar staat onder subsidies verantwoord.
Personeelskosten
De personeelskosten voor de prestatie- en innovatiemanager (PIM), technisch directeur (TD),
directievoorzitter (DV) en raad van toezicht (RvT) staan in de begroting.
De heer Timmermans plaatst hier kanttekeningen bij. De PIM wordt niet genoemd in de kwartaalcijfers
Q 1 t/m 3, terwijl er nu 50% moet worden meebetaald. Voor wat de TD betreft, wordt gesteld dat er
vorig jaar een aankondiging is geweest, maar nog geen besluitvorming. Geconstateerd wordt dat
onderhavig onderwerp op meerdere momenten en wijze is besproken. De keuze om een TD aan te
stellen is aan het bestuur.
Het voorstel om deze bedragen daarom nu niet in de begroting op te nemen, maar te betalen uit
organisatieontwikkeling, wordt niet overgenomen.
De heer Timmermans stelt vast dat de besluitvorming over de DV en RvC plaatsvindt in het kader van
de governance. Door nu al een bedrag op te nemen in de begroting, wordt een voorschot genomen op
de discussie. Voorgesteld wordt er PM-posten van te maken. Ook al vanwege het feit dat een
motivering voor de hoogte van de salarissen ontbreekt.
Zoals eerder verwoord in deze vergadering zijn de bedragen opgenomen uit oogpunt van
transparantie, zorgvuldigheid en voorzichtigheid. Er is zeker geen voorschot genomen op de
besluitvorming. Als straks blijkt dat de besluitvorming anders is, vallen de genoemde bedragen vrij. In
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de begroting wordt een disclaimer opgenomen, dat dit stelposten zijn. En dat het nergens anders voor
zal worden gebruikt.
De heer Timmermans meldt dat de door hem gemaakte opmerkingen ten aanzien van de
personeelskosten een stemverklaring zijn bij de vaststelling van de begroting.
Secretaris-generaal
Gevraagd wordt wat de secretaris-generaal doet voor het amateurvoetbal. De beantwoording van
deze vraag is weggevallen in de V&A. Deze beantwoording wordt nagezonden.
Met inachtneming van het bovenstaande wordt de begroting 2017/’18 vastgesteld.

7.

GOVERNANCE

Tijdens de bondsvergadering van 29 november 2016 is besloten in opdracht van het bondsbestuur
een onderzoek te laten plaatsvinden naar de huidige governance en besluitvormingsprocessen binnen
de KNVB. Het bondsbestuur heeft het onderzoeksbureau Strategic Management Centre Laren de
opdracht gegeven voornoemd onderzoek uit te voeren. Dit heeft geresulteerd in het rapport ‘KNVB
anno 2017: professioneel en toekomstbestendig (het rapport Van Manen). Op 21 maart jl. zijn in de
bondsvergadering besluiten genomen en afspraken gemaakt over dit rapport en het verdere
governancetraject.
Na deze besluitvorming is fase 2 van start gegaan. Die tweede fase had betrekking op het verder in
afstemming c.q. gezamenlijkheid met betaald voetbal uitwerken van de kaders en uitgangspunten van
het rapport Van Manen. Daarnaast zouden vooral ook de ‘eigen’ aandachtspunten per sectie worden
opgepakt.
In de afgelopen periode is gebleken dat bij betaald voetbal (met name de clubs) de behoefte bestond
binnen de eigen sectie een (verdiepings)slag te maken. Daarnaast werd in toenemende mate de
urgentie gevoeld eerst invulling te geven aan de vacatures van een nieuw directie-bestuur BV en raad
van commissarissen BV.
In het bijzijn van de heer Maas, adviseur van de klankbordgroep amateurvoetbal, geeft de heer
Hendrickx namens de klankbordgroep een terugkoppeling ten aanzien van het proces, de actuele
stand van zaken en het op basis daarvan voorgestane vervolgtraject. De ledenraad neemt hier met
instemming kennis van. De presentatie vormt als inhoudelijke vastlegging van het besprokene
onderdeel van het verslag.
Naar aanleiding van het governance onderzoek spreekt de ledenraad de behoefte uit om in een
speciale bijeenkomst met elkaar van gedachten te wisselen over het eigen functioneren.

8.

TWEEDE EN DERDE DIVISIE

In de bondsvergadering van 21 maart jl. is een besluit genomen inzake de tweede en derde divisie.
Belangrijk onderdeel van het besluit vormt de afspraak om de evaluatie van de geoptimaliseerde
voetbalpiramide te laten plaatsvinden voor 1 juli 2017. De evaluatie is inmiddels gestart en is ter hand
genomen door onderzoeksbureau Hypercube. De planning is gericht op de gestelde einddatum van 1
juli a.s. De ledenraad is separaat geïnformeerd over de hoofdlijn van de evaluatie en de planning.
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Het gesprek over knelpunten en (mogelijke) oplossingsrichtingen vindt in breed verband van
amateurvoetbal en betaald voetbal plaats. Daarin moet ook een plaats worden gegeven aan de
uitkomsten van de evaluatie.
Vorenstaande leidt ertoe dat het nu (nog) niet mogelijk is om een inhoudelijk voorstel ten aanzien van
de tweede en derde divisie in te brengen. De heer Van der Zee informeert de ledenraad over het
compromis voorstel dat in het overleg tussen de onderhandelingsdelegaties van amateur- en betaald
voetbal tot stand is gekomen.
Kort samengevat houdt dit voorstel in:
Eigen competitie (op het niveau van de 1e klasse) voor belofteteams
2018/’19 eenmalige instroom van 2 belofteteams in 3e divisie en 6 in de hoofdklasse
Overgebleven belofteteams gaan daarna met elkaar voetballen om promotie in de ‘eigen’
competitie.
Laagst geklasseerde belofteteams degraderen naar de ‘eigen’ competitie
Naar aanleiding van de presentatie worden de volgende opmerkingen gemaakt c.q. toelichtingen
gegeven:
Draagvlak bij de clubs moet nog onderzocht worden. Dat wordt actief gedaan na vandaag. Er
wordt nagedacht over alternatieven, mocht het compromis geen draagvlak hebben.
Instroom van tweede elftallen van AV-clubs in standaardcompetities is in dit compromisvoorstel
niet aan de orde.
Er stromen niet 18 maar 17 teams in.
Het aantal contractspelers wordt niet gewijzigd. Als de uitkomsten van de evaluatie hiertoe
aanleiding geeft, komt dit terug.
Er wordt rekening mee gehouden dat de promotie-/degradatieregeling voor aanvang van de
competitie bekend moet zijn.
Gesteld kan worden dat het compromis te vroeg komt en dat de evaluatie had moeten worden
afgewacht. Tegelijkertijd geldt dat de werkelijkheid is dat we momenteel een 2e en 3e divisie
hebben en dat sowieso invulling moet worden gegeven aan de besluiten als genomen in de
bondsvergadering.
Maandag worden de betrokken clubs schriftelijk geïnformeerd. De brief wordt in het bezit gesteld van
de ledenraad.

9.

VOORSTELLEN TOT AANPASSING VAN DE REGLEMENTEN

9.1 Reglement Wedstrijden Amateurvoetbal
In aansluiting op de vaststelling van het nieuwe Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal
(vergadering ledenraad 26 november 2016) is in afgelopen periode gewerkt aan een nieuw Reglement
Wedstrijden Amateurvoetbal.
Doel van de aanpassing is:
- Realiseren van een logische opbouw
- Verwerken van nieuwe ontwikkelingen
- Realiseren van een betere samenhang tussen Reglement Wedstrijden Amateurvoetbal en
Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal
- Realiseren van een betere samenhang tussen Reglement Wedstrijden Amateurvoetbal en
Handboek Competitiezaken / Handboek Competitiezaken Zaalvoetbal
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Met het oog op het maken van het nieuwe reglement is een brede werkgroep geformeerd die in
verschillende sessies tot het nieuwe reglement is gekomen. Op 9 mei is een conceptversie besproken
met de ledenraad in een themabijeenkomst. De reglementscommissie heeft zich op 15 mei gebogen
over het nieuwe reglement. Naar aanleiding van deze bijeenkomsten zijn aanpassingen doorgevoerd.
In de voorbereiding op de vergadering zijn vragen beantwoord en wijzigingen doorgevoerd. De heer
Van Berkum stelt vast dat er nog een punt resteert. Dat punt heeft betrekking op artikel 26 van het
onderhavige nieuwe Reglement Wedstrijden Amateurvoetbal in relatie tot de motie van de heer
Hoiting van 26 november 2016 inzake artikel 32 van het Reglement Tuchtrechtspraak
Amateurvoetbal. Geconstateerd is dat een en ander op meerdere vlakken om nadere afstemming
vraagt. Hij stelt voor de komende periode met een afvaardiging vanuit de ledenraad in samenhang te
kijken naar de nodige aanpassingen. Deze worden gerealiseerd voor aanvang van de nieuwe
competitie via een uitvoeringsbesluit en vastgelegd in de eerstvolgende vergadering van de
ledenraad. Over voorgaande heeft afstemming plaatsgevonden met de heer Hoiting.
Met inbegrip van voorgaande stelt de ledenraad het nieuwe Reglement Wedstrijden Amateurvoetbal
vast. Het nieuwe reglement wordt als bijlage toegevoegd aan het verslag.

9.2

Wijzigingen i.v.m. herzien Reglement Wedstrijden Amateurvoetbal

In verband met het herzien van het Reglement Wedstrijden Amateurvoetbal worden onderstaande
wijzigingen voorgesteld met een inwerkingtredingsdatum van 1 juli 2017:
artikel 27 van het Reglement Amateurvoetbal
artikel 1, 19, 20, 29, 40, 80 en 100 van het Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal
artikel 3 van het Reglement Overschrijvingsbepalingen Amateurvoetbal
Met deze wijzigingen worden geen inhoudelijke wijzigingen beoogd. De wijzigingen hebben betrekking
op verwijzingen naar het Reglement Wedstrijden Amateurvoetbal die niet meer juist zijn en derhalve
aangepast dienen te worden. Daarnaast worden een tweetal begripsbepalingen in het Reglement
Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal verplaatst naar de algemene lijst met begripsbepalingen die voorin
de reglementenbundel amateurvoetbal is opgenomen.
De ledenraad stemt in met de voorgestelde wijzigingen. De reglementsvoorstellen worden als bijlage
aan het verslag toegevoegd.

9.3 Licentiereglement
Voorgesteld wordt om de maximale geldboete te verhogen en gelijk te stellen met de maximale
geldboete die aan verenigingen kan worden opgelegd door de tuchtrechtelijke organen in het kader
van een tuchtzaak ingevolge het Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal. Op de eerste plaats
sluit de hoogte van de thans geldende maximale geldboete niet aan bij de ontwikkelingen die gaande
zijn in het amateurvoetbal. Daarnaast draagt een hogere maximale geldboete bij aan een effectievere
werking ten aanzien van de doelstellingen van het licentiesysteem.
Tevens wordt voorgesteld om de licentiecommissie amateurvoetbal (hierna: licentiecommissie) en de
beroepscommissie licentiezaken amateurvoetbal (hierna: beroepscommissie) de bevoegdheid te
geven tot het kunnen opleggen van voorwaardelijke maatregelen en/of sancties. Bij het opleggen
dienen de licentiecommissie en de beroepscommissie een proeftijd en eventuele voorwaarden te
verbinden aan de voorwaardelijke maatregel en/of sanctie.
De ledenraad stemt in met aanpassing van het Licentiereglement (verhoging maximale geldboete en
mogelijkheid tot opleggen voorwaardelijke maatregelen en/of sancties). De reglementsvoorstellen
worden als bijlage aan het verslag toegevoegd.
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9.4

Reglement Amateurvoetbal

Artikel 19 – Datum infunctietreding lid ledenraad amateurvoetbal
Uit artikel 19 lid 6 van het Reglement Amateurvoetbal volgt dat een lid van de ledenraad
amateurvoetbal in functie treedt op 1 januari volgend op zijn verkiezing terwijl uit artikel 20 lid 4 van de
Statuten volgt dat de zittingsperiode van de gekozen bondsafgevaardigden aanvangt op de dag na de
bondsvergadering in het najaar. Voorgesteld wordt om de datum van infunctietreding van een lid van
de ledenraad amateurvoetbal in artikel 19 lid 6 van het Reglement Amateurvoetbal gelijk te trekken
met het bepaalde in artikel 20 lid 4 van de Statuten.
De ledenraad stemt in met de voorgestelde wijziging. De reglementswijziging wordt als bijlage aan het
verslag toegevoegd.
Artikel 19 – Verruiming termijnstelling tot bondsvergadering
In de vergadering van 26 november is de opmerking gemaakt dat de ledenraad amateurvoetbal niet
binnen de reglementaire termijn voor de bondsvergadering is gehouden. De najaarsvergadering van
de ledenraad amateurvoetbal dient voor de jaarlijkse najaarsvergadering van de bondsvergadering
dient te worden gehouden gelet op, bijvoorbeeld, de datum van infunctietreding van nieuwe leden van
de ledenraad amateurvoetbal. Teneinde evenwel het bestuur amateurvoetbal meer ruimte te bieden
bij het bepalen van de datum waarop de najaarsvergadering wordt gehouden, wordt voorgesteld
artikel 19 te wijzigen.
De ledenraad stemt in met de voorgestelde wijziging. De reglementswijziging wordt als bijlage aan het
verslag toegevoegd.

10. (HER)BENOEMINGEN
10.1 Leden tuchtorganen
In de afgelopen twee jaar heeft de KNVB gewerkt aan de uitvoering van het masterplan
tuchtrechtspraak amateurvoetbal. Onderdeel van dit plan is de invoering van een nieuw Reglement
Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal. De Ledenraad heeft daar in het najaar van 2016 mee ingestemd,
waardoor per 1 juli 2017 een nieuw tuchtreglement in werking zal treden. Een van de wijzigingen in dit
reglement is de vorming van nieuwe tuchtorganen. De tuchtcommissies en commissies van beroep
binnen een steunpuntregio voegen samen en de aanklager amateurvoetbal wordt ingevoerd. Door de
samenvoeging van tuchtorganen in combinatie met een aanklager amateurvoetbal, is de verwachting
dat de commissies efficiënter en flexibeler kunnen gaan werken. Hierdoor wordt niet op voorhand
voorzien in de vervanging van een groot deel van de aftredende commissieleden.
De ledenraad stemt in met onderstaande herbenoemingen.
District/
landelijk
Landelijk

Tuchtcommissie
G. Heutink (voorz.)

(her)benoemd
t/m het jaar:
2020

Commissie van
beroep
J. Bedaux (voorz.)

(her)benoemd
t/m het jaar:
2020

Noord / Oost

J. Brouwer
J. Kelder
Th. Lesschen

2018
2018
2019

2020
2020
2019

B. Wieringa
Mw.Th. Pitstra

2019
2020

R. van der Kraats
L. Wijma
H. Lassche
(voorz.)
J. van den Berg
P. Cremers

2020
2020
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Zuid

R. Kleiker
J. de Vroome (voorz.)
M. Postma
B.G.W. Siebers
J. Wegen
Mw. J. JochemsenVernooij
T. Hover
J. Kampkuiper
M. Boekholt
G. Kroes

2020
2020
2020
2020
2018
2018

J. van Halder
A. Huisman
B. Janssen
H. de Jonge
T. Luesink
O .Nijhuis

2018
2020
2020
2018
2020
2019

2018
2018
2018
2018

2020
2020
2020
2020

J. Klink
C. Appels
J. Bonnier
J. Klein Douwel
J. Molmans
J. van der Poel
M. Tasci
Mw. R. Sluimer
L. Waller
B. Gabriël
K. Aslan
R. Heuvelink
Mw. M. Jünemann

2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2020
2020

M. Ouweneel
M. Schutte
P. van Veen
A. van de
Wetering
R. Soeters

J. Aries
A. de Beer
J. Budziak
Mw. S. van Dijsseldonk
J. van Essen
R. Goossens
J. Hermsen

2018
2019
2018
2019
2018
2019
2018

2018
2019
2020
2018
2020
2019
2019

F. Koningsveld
D. Korsten
B. van Leijenhorst
F. Nouws

2018
2018
2018
2018

J. van Veen
T. Wolters
L. Frakes
F. Gillissen
H. Jansen
J. Janssen
Mw. M. Klösters
H. Moors
A. Mulders

2019
2018
2019
2018
2018
2019
2019
2018
2019

F. van Baarle
Mw. W. de Boer
Mw. A. Buizer
A. Driesprong
M. Geurts
S. van Heertum
Mw S. van
Keulen
J. Lawalata
Mw. J. Schoon
P. Vermaat
M. van de
Wetering
C Aarts (voorz.)
C. Aarts
J. van Baar
L. Hameleers
T. Hendriks
T. Hendrix
B. Hofmans
H. Nijkamp
J. Sijmonsma

Najaar 2017

2018
2020
2020
2019
2020
2020
2020
2018
2019
2018
2019
2020
2019
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West

F. Niemarkt

2018

Mw. A. Schmidt
Mw. D. Stevens
J. Thomas
J. Timmermans
R. Vlecken (voorz)

2018
2018
2018
2019
2019

E Ammerdorffer
P. Brouwer
M. Dingemans
S. Flierman
Mw. N. Hoogenhout
R. Karman
J. Kleiboer
D. Lede
R. Metz
J. Mosselman
N. Noortmann
L. Pelswijk
D. Smits
F. van Straelen
R. Verhoeven
R. Vermolen
Mw. E. Visser
O. Vos
N. van Wersch
Mw. L. Wevers
M.de Wit
E. Yazgili
A. Ammerlaan
A. Bloembergen

2020
2020
2020
2019
2018
2019
2019
2020
2018
2020
2018
2019
2020
2020
2019
2019
2018
2018
2020
2018
2019
2020
2019
2020

W. van Bree
H. van Brussel

2019
2020

R. Burger (voorz.)
R. Domhof
E. Eijsberg
G. Gijsberts
V. de Haan
Mw. S. van der Harg
J. Hommerich
Mw. L. van den Hurk
B. Koorevaar
S. Krans
R. Leeuwenburg
J. Limon
P. Nootenboom

2020
2018
2019
2020
2020
2020
2019
2018
2019
2020
2019
2018
2019

Mw. I. WillemsReinacher

2020

J. Heinen
Mw. C. Maat
G. Koop
F. Siccama
B. Koenders
F. Staehle
H. Veldman
F. Schoute
R. van Beusekom
K. Klomp
R. Kloos
W. van Geenen
S. Minks
C. Potjer
J. Tourné
A. Vogelaar
P. van Gog
F. Quadekker
J. Leeman
R. Naalden
R. Mol
T. van der Baan
D. van den Brink
C. van Dam van
Isselt
G. Lamsvelt
S. Landers
(voorz.)
Mw. A. Talitsch
Mw. D. Westland

2019
2020
2018
2019
2020
2018
2020
2019
2020
2018
2019
2018
2019
2018
2018
2020
2020
2018
2018
2019
2020
2018
2020
2019
2019
2020
2020
2020
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A. Pereira Horta
R. van Puffelen
A. Quartel
L. v.d. Tholen
Mw. M. Volp
S. v.d. Wal
W. Welten
F. Wiarda

2019
2018
2018
2018
2018
2020
2020
2019

De ledenraad stemt in met onderstaande benoemingen:
District/landelijk

Tuchtcommissie

Noord/Oost

West

(her)benoemd
t/m het jaar:

nvt

Commissie van
beroep
J. Hielkema
S. de Hond
W. Boele

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

nvt

C. Visser

2019

De ledenraad stemt in met de benoeming van de volgende personen als aanklager amateurvoetbal:
District/landelijk
Landelijk

Aanklagers
R. Krijtenburg (hoofdaanklager)

benoemd t/m het jaar:
2020

Noord/Oost

J. Brinkhuis
J. Hoekman
R. Reiding
Mw. J. Brontsema
G. Jansen
R. Horstink
G.J. Jacobs
Mw. N. Ross
Mw. R. van Andel
A. Lambregts
R. Jacobs
G. Wilbrink
P. Berden (hoofdaanklager)

2018
2019
2019
2018
2018
2019
2018
2018
2019
2018
2019
2018
2020

Zuid

T. van de Ven
Mw. N. Le Fever
F. Ashouwer
Mw. L. Verheijden
A. Ribbens
P. van Hees
M. Dautzenberg
Mw. T. Gudde (hoofdaanklager)

2018
2018
2019
2019
2018
2019
2018
2020

West

P. Swaak

2018
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M. van Eck
B. van Duijn
B. Haneveld
R.Uitenbogaardt
J. Lahr
Mw. E. van Veen
D. Groot
D. ter Laak
F. van Zaane
T. Tanghe
J. Geurts
J. Groot
R. Steen
D. Woei-A-Tsoi (hoofdaanklager)

2019
2018
2019
2018
2019
2018
2018
2019
2018
2019
2018
2019
2018
2020

10.2 Licentiecommissie amateurvoetbal
Op 28 mei 2016 is de licentiecommissie amateurvoetbal benoemd. Op dat moment waren nog geen
afspraken gemaakt over een rooster van aftreden. Dit rooster is inmiddels vastgesteld. Dit voorjaar
zijn de heren F. Aartsen en A. Schepers aftredend en herbenoembaar.
De ledenraad stemt in met de herbenoeming van de heren Aartsen en Schepers.

10.3 Beroepscommissie licentiezaken amateurvoetbal
Op 28 mei 2016 is de beroepscommissie licentiezaken amateurvoetbal benoemd. Op dat moment
waren nog geen afspraken gemaakt over een rooster van aftreden. Dit rooster is inmiddels
vastgesteld. Dit voorjaar zijn mevrouw N. Kothai en de heer T. van der Lans aftredend en
herbenoembaar.
De ledenraad stemt in met de herbenoeming van mevrouw Kothai en de heer Van der Lans.

10A. MOTIE WIJNEN
De heer Wijnen heeft een motie ingediend met daarin het voorstel om een onafhankelijke
beroepsmogelijkheid voor scheidsrechters te creëren. De motie is – voorzien van een reactie van het
bestuur – aan de leden en adviserende leden van de ledenraad toegestuurd.
De heer Wijnen licht toe dat zijn motie beoogt dat niet alleen wordt gekeken naar absolute getallen,
maar ook naar competenties van scheidsrechters. Het is daarbij belangrijk om ook in de laatste fase
van het beoordelingstraject de onafhankelijkheid te waarborgen.
Het bestuur heeft schriftelijk op de motie gereageerd. Naar de mening van de heer Wijnen gaat deze
reactie vooral in op het proces, maar er wordt geen motivatie gegeven waarom deze
beroepsmogelijkheid niet zou moeten worden ingevoerd.
Van de zijde van het bestuur wordt toegelicht dat in het proces tegen alle individuele beoordelingen
mogelijkheden zijn om bezwaar en vervolgens beroep aan te tekenen. Een eventuele degradatie
wordt bepaald op basis van het gemiddelde eindcijfer van alle rapportages. Dat is daarmee een
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cijfermatige beoordeling, waardoor in de ogen van het bestuur een beroepsmogelijkheid geen zin
heeft. Op dit moment zijn er nog geen subjectieve afwegingen, maar er is een nieuw systeem in
ontwikkeling op basis van competenties. Het bestuur is hierover in overleg met de COVS.
Vastgesteld wordt dat er verschil van mening bestaat over het standpunt van de COVS in deze. De
heer Wijnen heeft zijn idee voorgelegd aan de COVS en heeft positieve feedback gekregen. In het
overleg vanuit het bestuur met de COVS is dit niet aan de orde gekomen. Het lijkt zinvol om eerst nog
de mening van de COVS te vernemen. Daarmee kan het ook worden gekoppeld aan de ontwikkeling
van het ‘nieuwe’ systeem.
De heer Wijnen stemt niet in met het voorstel om zijn voorstel aan te houden totdat het overleg over
het nieuwe systeem is afgerond en wenst zijn motie in stemming te brengen.
De uitslag van de stemming luidt als volgt:
7 voor
18 tegen
2 onthoudingen
De motie is hiermee verworpen.

BEZOEK SARINA WIEGMAN
De bondscoach vrouwen stelt zichzelf voor aan de ledenraad. Ze gaat in op haar actieve
voetbalcarrière, waarin ze meer dan 100 interlands speelde en ondermeer in Amerika heeft
gevoetbald. Ze heeft vastgesteld dat men daar 20 jaar voorloopt op Nederland. Na haar actieve
voetbalcarrière is zij trainer geworden en inmiddels is zij in het bezit van het UEFA PRO-diploma
Naar aanleiding van vragen vanuit de ledenraad meldt Sarina dat het op dit moment haar droom is om
de finale van het EK te halen. Richting de toekomst hoopt ze op verdere professionalisering van het
vrouwenvoetbal en een stabiele eredivisie. Gelet op het potentieel is vooralsnog een eredivisie met 8
sterke teams voldoende. Voor de ontwikkeling van het vrouwenvoetbal is het van belang dat het
nationaal team goed presteert. Het is goed om daarvoor ondermeer de kennis vanuit het
mannenvoetbal te gebruiken. Als meisjes al vanaf jonge leeftijd in een topsportklimaat kunnen
acteren, komen ze op hoger niveau binnen in het vrouwenvoetbal. In dit kader is het van belang dat
amateurverenigingen meer met elkaar samenwerken, zodat het niveau kan worden afgestemd.
Daarnaast is het voor de ontwikkeling van meisjes belangrijk om zo veel mogelijk met jongens te
spelen.

11. RONDVRAAG
De heer Timmermans doet een oproep om kaarten voor WEURO 2017 met elkaar te delen.
Met het oog op het vaker terugkerende punt van kampioenschalen of –medailles heeft de heer Van
der Zee vastgesteld dat de meningen verdeeld zijn. Hij vraagt daarom de ledenraad indicatief aan te
geven waar de voorkeur naar uit zou gaan. Dit zal hij mee kunnen nemen in eventuele keuzes. Uit de
inventarisatie, die ter vergadering wordt gehouden, blijkt dat de helft van de ledenraad voorstander is
van medailles en de andere helft van schalen.

P. 15

Ledenraad amateurvoetbal

De heer Wijnen doet de suggestie om – in navolging op het bezoek van de bondscoach vrouwen – de
prestatie- en innovatiemanager uit te nodigen voor een volgende vergadering van de ledenraad.
De heer Bolhaar informeert naar de schriftelijke motivatie in de zaak ODIN ’69 en UDI ’19 versus de
KNVB. De motivatie is deze week ontvangen en zal in het bezit worden gesteld van de ledenraad.
De heer Schreuders vraagt aandacht voor de vermenging van zaterdag- en zondagvoetbal
(vooralsnog) in de 3e divisie en in de hoofdklasse.
De eindfase van de nacompetities lijkt dit jaar rommelig te verlopen door tussentijdse terugtrekkingen
en opgelegde straffen door tuchtcommissies en daarna andere uitspraken van commissies van
beroep. De heer Schreuders vraagt ook hier aandacht voor.
De heer Van der Zee heeft bericht ontvangen dat Achilles ’29 akkoord is gegaan met het voorstel. Ook
op financieel gebied is overeenstemming bereikt. Desgevraagd wordt aangegeven dat een en ander
niet ten koste gaat van de rechten van andere clubs. Wel geldt dat de onder voorbehoud geplande
wedstrijd VELO – Boshuizen geen doorgang hoeft te vinden, omdat er geen extra plaats hoeft te
worden opgevuld in de hoofdklasse.
Ten slotte informeert de heer Van der Zee de vergadering over het huidige beleidsplan
vrouwenvoetbal. De ledenraad zal dit beleidsplan nogmaals ontvangen.

12.

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 5 - Strategische agenda
Joep Timmermans
Blz. 13
In de ontwerp-begroting 2017-2018 is een bedrag van € 125.000,-- opgenomen voor het online
trainersplatform. In de begroting 2015-2016 werd daarvoor reeds een bedrag van € 300.000,-opgenomen; wat daarvoor in de begroting 2016-2017 is opgenomen heb ik niet kunnen achterhalen.
Graag een specificatie van die bedragen over de seizoenen 2015-2016, 2016-2017 en 2017-2018;
wat is er al uitgegeven (2015-2016 en 2016-2017) en waaraan en wat wordt er voor/met het bedrag
ad € 125.000,-- (2017-2018) gedaan?
Antwoord:
In de begroting 2015/’16 was initieel geen bedrag opgenomen voor het online trainersplatform. Gelet
op het feit dat de vraag naar een dergelijk instrument groot was én de ontwikkeling ervan goed
past(te) in de visie op voetbal alsmede de strategie van digitale ondersteuning van verenigingen,
kader en vrijwilligers, is de keuze gemaakt aan de slag te gaan met het online trainersplatform.
Gedurende seizoen 2015/’16 is door bestaande budgetten te verminderen/schrappen het budget
gecreëerd van € 300.000. Door diverse oorzaken is het in dat seizoen niet gelukt om het online
trainersplatform te realiseren. Mede daarom was in de jaarrekening 2015/’16 een
bestemmingsreserve gevormd. Deze is echter niet goedgekeurd door de ledenraad. Onder meer
onder aanvoering van het argument dat de kosten in de reguliere begroting moesten worden
opgenomen. De begroting voor 2016/’17 was inmiddels opgesteld en uitgaande van de
bestemmingsreserve waren geen (additionele) kosten opgenomen voor het online trainersplatform.
Gedurende het seizoen 2016/’17 hebben wij – in lijn met de opmerkingen vanuit de ledenraad –
binnen de begroting gezocht naar dekking en verder inzicht gekregen in de kosten van het online
trainersplatform. Deze kosten bedragen € 400K. Er is echter dekking gevonden ad € 225.000 vanuit
onder andere Sponsoring en FIFA middelen. Dat maakt dat in de prognose Q3 2016/’17 een bedrag
ad € 175K is verantwoord.
De belangrijkste uitgaven houden verband met:
Projectbegeleiding
Bouwen platform
Content creatie
Aanpassingen Sportlink
Marketing
Blz. 22
De bedragen op blz. 21 corresponderen niet met de bedragen, zoals vermeld op de voorgaande
pagina’s.
Antwoord:
De opstelling op bladzijde 21 vormt het totaaloverzicht van de kosten van de thema’s van de
strategische agenda. Dit zijn de bedragen zoals die voortvloeien uit de ‘kanteling’ van de reguliere
begroting zoals toegelicht op de themabijeenkomst van 17 mei m.b.t. de begroting.
Op de voorgaande pagina’s zijn per thema een aantal belangrijke activiteiten genoemd. Dit is geen
limitatieve opsomming. De daarbij genoemde bedragen, beogen daarmee (dus) ook niet het totaal van

de per thema te besteden middelen aan te duiden. Bij gevolg sluiten bedragen niet aan op de
opstelling van pagina 21; ze vormen er onderdeel van.
Voor het speerpunt ‘positief imago’ wordt op blz. 21 een activiteitenbudget van € 3.318.000,-- vermeld.
Wat wordt daarvoor gedaan?
Graag een toelichting, ook voor de andere op blz. 21 vermelde activiteitenbudgetten.
Antwoord:
In het kader van de ‘kanteling’ van de begroting zijn kosten binnen amateurvoetbal – zoveel en voor
zover in alle redelijkheid mogelijk - toegedeeld aan een thema van de strategische agenda. Zowel
kosten voor ‘reguliere’ werkzaamheden als de kosten voor ‘nieuwe’ activiteiten.
Uit oogpunt van inzichtelijkheid en omdat toedeling aan één van de thema’s niet reëel is, zijn kosten
die te maken hebben met vertegenwoordigend voetbal en jeugdplan Nederland apart vermeld. De
overige algemene cq overhead kosten zijn in de gekantelde begroting gerubriceerd onder
‘organisatie’. De totale optelling van kosten in het overzicht op pagina 21 sluit aan op de kosten als
vermeld in de reguliere begroting, zoals in de volgende pagina’s weergegeven.
Enkele voorbeelden waaruit het activiteitenbudget van “Positief Imago” uit is opgebouwd:
 Kosten maatwerkactivaties en barterdeals;
 Arbitrage;
Sterke verenigingen:
- Ondersteuning verenigingen;
- Project Veiliger Sport Klimaat
Aantrekkelijk voetbalaanbod:
- Organiseren en faciliteren competities;
- Promotie van verschillende voetbalvormen;
Goede trainers:
- Opleiden trainers;
- Online trainersplatform.
Voetballiefhebbers in beeld:
- ICT;
- KNVB Assist
Wat wordt bedoeld met “Organisatie” (voorlaatste regel op blz. 21) en waaraan wordt het
‘bijbehorende’ activiteitenbudget ad € 6.351.000,-- uitgegeven?
Antwoord:
(Zie antwoord als geformuleerd onder de vorige vraag. In aanvulling: )
Het activiteitenbudget van “Organisatie” is voor het grootste deel opgebouwd uit:
 Bijdrage aan Facilitair Bedrijf
 Afschrijvingen
 Huisvesting- en Bureaukosten
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Agendapunt 6 - Begroting amateurvoetbal 2017-2018
Joep Timmermans
Blz. 25/26
Vermeld wordt dat “voorzichtigheidshalve” rekening wordt gehouden met de financiële consequenties
van de implementatie van de nieuwe governance-structuur.
De salariskosten van een directievoorzitter worden geraamd op € 300.000,-- per seizoen.
Waarop is dat bedrag gebaseerd?
Antwoord:
De salariskosten van de directievoorzitter zijn gebaseerd op een gangbaar, marktconform
directiesalaris inclusief 13e maand en een auto. In het bedrag van € 300.000 zit niet alleen het salaris
maar ook alle overige loonkosten, reiskosten en overige sociale afdrachten. Hierbij is geen rekening
gehouden met de werving & selectiekosten en eventuele transitiekosten.
Bent u bereid dat bedrag in de ontwerp-begroting te halveren (derhalve € 37.500,-- t.l.v. van
amateurvoetbal voor een half seizoen)? Zo nee, waarom niet?
Antwoord:
In lijn met het daartoe vermelde op de themabijeenkomst op 17 mei jl. is het bestuur amateurvoetbal
van mening dat het getuigt van realisme om in de begroting een bedrag op te nemen. Vervolgens
geldt dat het huidige bedrag aan salariskosten passend is bij de beoogde functie en dat aanpassing
daarom niet aan de orde is.
Hoeveel dagen/weken per seizoen zal de directievoorzitter naar verwachting (ervaringsgegevens zijn
neem ik aan voorhanden) besteden aan UEFA-/FIFA-activiteiten?
Antwoord:
Strikt genomen geldt dat op dit moment geen ervaringsgegevens voor handen zijn. De in de plannen
van Van Manen voorgestelde directievoorzitter is een nieuwe functie. In dezen is niet onbelangrijk dat
de daadwerkelijk invulling van het directieteam en het MT en de bijpassende rolverdeling mede
bepalend zijn voor het antwoord op de gestelde vraag.
In algemene zin geldt voor het bestuur AV vooralsnog dat - gelet op de positionering en de aard van
de functie - een 50%/50%-verdeling reëel is en het zelfs niet passend noch wenselijk is een andere
verdeling te hanteren.

Blz. 26
De kosten van het “nieuwe” toezichthoudend orgaan (RvC) worden voor het amateurvoetbal begroot
op € 35.000,--. Ik neem aan dat daar vergeten is om te vermelden dat het de kosten van een half
seizoen betreft; de nieuwe RvC zal er immers niet voor het einde van dit kalenderjaar zijn.
Klopt dat? Waarop is dat bedrag gebaseerd?
Antwoord:
De begrote bedragen voor de “nieuwe” toezichthoudende orgaan zijn gebaseerd op de huidige
vergoedingen welke betaald voetbal op dit moment uitkeert aan haar Raad van Commissarissen.
Opgemerkt wordt dat zij slechts een vergoeding ontvangen en geen loon.
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De onderbouwing van het bedrag is als volgt:
- Voorzitter € 20K;
- 6 leden € 90K (per lid € 15K)
- Overige kosten € 20K
De totale kosten bedragen derhalve € 130K per seizoen. In de begroting is rekening gehouden dat het
nieuwe toezichthoudende orgaan vanaf 1 januari “operationeel” is.
Wat gaat de door het amateurvoetbal aangedragen/benoemde commissaris per seizoen kosten,
uitgaande van het vermelde bedrag ad € 35.000,--?
Antwoord:
De bovengenoemde kosten zijn verantwoord binnen de “bondsgerelateerde activiteiten”. Het
amateurvoetbal en betaald voetbal betalen elk € 35.000.
Gelet op het gegeven dat het amateurvoetbal thans hoog gekwalificeerde, onbezoldigde
toezichthouders heeft: bent u bereid de kosten voor de amateurcommissarissen in de ontwerpbegroting op nihil te zetten? Zo nee, waarom niet?
Antwoord:
In lijn met het daartoe gemelde op de themabijeenkomst van 17 mei jl, geldt dat het bestuur
amateurvoetbal volledigheidshalve en daarmee bewust de genoemde post heeft opgenomen.
Een van de uitkomsten van het governance-onderzoek is dat sprake is van een bezoldigde raad van
commissarissen bij de KNVB. Dat is passend bij de voorgestane structuur. Wanneer de principiële
keuze wordt gemaakt om te werken met een bezoldigde raad van commissarissen, acht het bestuur
het logisch en reëel daarvoor een passend bedrag in de begroting op te nemen. Het bestuur is dan
ook niet bereid de onderhavige post dan in weerwil met de (aanstaande) werkelijkheid op nihil te
zetten.

Blz. 26, 27
Ik meen dat in mei vorig jaar is aangekondigd dat de kosten van de aan te stellen technisch directeur
(TD) vanaf het seizoen 2017-2018 voor het amateurvoetbal € 200.000,-- zouden bedragen, waarbij
vermeld werd dat de TD voor 1/3 deel werkzaam zou zijn voor het amateurvoetbal.
Blijkbaar heb ik dat (gelukkig!) verkeerd begrepen, want nu wordt er melding gemaakt van € 100.000,-, zijnde 30% van de salariskosten.
De totale salariskosten van de TD bedragen dus € 333.333,--. Klopt dat?
Antwoord:
De totale kosten bedragen €300k (inclusief werkgeverslasten en auto).
Welke kosten komen er naast het salaris van de TD nog meer ten laste van het amateurvoetbal, zoals
reis- en verblijfskosten, en hoeveel bedragen die kosten?
Antwoord:
In de € 100.000 zitten alle personeelskosten van de technisch directeur.
De TD is nu 11 maanden in dienst. Kunt u (globaal) aangeven hoeveel uren hij aan het
amateurvoetbal heeft besteed en welke werkzaamheden/activiteiten het betreft?
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Antwoord:
De TD is verantwoordelijk voor het volledige werkveld van de afdeling voetbal. Daaronder dus
begrepen de totale lijn van vertegenwoordigend voetbal (zijnde mannen/vrouwen,
amateurvoetbal/betaald voetbal), voetbalontwikkeling en de voetbaltechnische ondersteuning die we
geven aan de amateurclubs. Daarbij geldt dat de functie van technisch manager inmiddels vacant is
en niet meer wordt ingevuld.
De invulling van de rol door de TD rechtvaardigt in de ogen van het bestuur de huidige financiële
verdeling.
Blz. 27
Vermeld wordt dat de bijdrage van amateurvoetbal aan de Prestatie- & Innovatiemanager (PIM) €
45.000,-- hoger is “dan in de prognose 2016/’17 is verantwoord”.
Over welke prognose gaat het? Dat kan alleen maar Q3 zijn (die wij nog niet kennen), aangezien de
PIM pas per 01-02-2017 in dienst is getreden. Welk bedrag was in welke prognose “verantwoord” en
hoe kan het dat die bijdrage € 45.000,-- hoger blijkt te zijn?
Antwoord:
De PIM is inderdaad per 1-2-2017 gestart. Ten tijde van het opstellen van de prognose Q2 is al
rekening gehouden met de kosten van de PIM voor de resterende maanden van het boekjaar
2016/’17. In de begroting 2017/’18 is rekening gehouden dat de PIM een volledig jaar in dienst is.
Logischerwijs zijn de kosten in de begroting 2017/’18 hoger dan in de prognose Q2 2016/’17. Dit effect
bedraagt € 45.000.

Is er ooit van uitgegaan dat het amateurvoetbal zou meebetalen aan de PIM en zo ja, wanneer is dat
dan aan de ledenraad voorgelegd?
Antwoord:
De aanstelling van de PIM is een gezamenlijke keuze van betaald voetbal en amateurvoetbal. E.e.a.
is in lijn met de visie zoals neergelegd in Winnaars van morgen en de plannen die daarop gebaseerd
zijn. Winnaars van morgen heeft betrekking op het voetballen in Nederland; betaald en amateur.
De functie van prestatie- en innovatiemanager maakt onderdeel uit van de vernieuwde structuur van
de afdeling Voetbal.
Gelet op het voorgaande is het passend dat vanuit amateurvoetbal wordt bijgedragen in de kosten.
Deze beslissing die betrekking heeft op de uitvoering van beleid is door de directie gemaakt in overleg
met de raad van toezicht en raad van commissarissen.
Wat zijn de salariskosten van de PIM per seizoen, waarvan blijkbaar 50% ten laste van het
amateurvoetbal komt?
Antwoord:
Laat vooropgesteld zijn dat wij hechten aan transparantie. Dat betekent dat het bestuur de mening is
toegedaan dat daar waar het bestuur, directie en/of toezichthouders betreft, zoveel mogelijk openheid
betracht moet worden. Ook als het gaat om bezoldiging.
Daar waar het echter gaat om de afspraken met andere individuele KNVB-medewerkers of tot
individuele personen te herleiden afspraken, geldt dat meer terughoudendheid op zijn plaats is. Niet in
de laatste plaats in het belang van die individuele personen zelf. In dit licht beschouwd wordt het niet
opportuun geacht de salariskosten hier te expliciteren. Hierbij is tevens afgewogen dat het in dit geval
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niet noemen van een exact bedrag, o.i. de ledenraad niet fundamenteel belemmert in het goed
vervullen van de rol.
Blz. 28
Vermeld wordt: “De verhouding tussen amateurvoetbal enerzijds en vertegenwoordigend voetbal
anderzijds moeten we kritisch blijven volgen”.
Afspraak is dat die verhouding (positionering vertegenwoordigend voetbal, kostenverdeling) onderdeel
zal zijn van fase 2 van het lopende governance-traject.
Kunt u dat (nogmaals) bevestigen?
Antwoord:
Bij dezen nogmaals de bevestiging dat de positionering van vertegenwoordigend voetbal onderdeel is
van het gesprek dat we in het kader van het governance-traject.
Blz. 33
De personeelskosten stijgen t.o.v. de begroting 2016-2017 met € 1.000.000,--.
Graag een specificatie van die stijging.
Antwoord:
De stijging ten opzichte van de begroting 2016/’17 wordt verklaard door de beoordelingssystematiek
en de cao verhoging. Dit effect bedraagt € 0,3 mln. Daarnaast wordt de stijging verklaard door de
komst van de Technisch Directeur, Prestatie Innovatie Manager en de Directievoorzitter. Dit effect
bedraagt € 0,3 mln. Bovendien hebben kwalitatieve verbeteringen binnen Voetbal en de
vertegenwoordigende teams plaatsgevonden. Dit effect bedraagt € 0,1 mln. Daarnaast hebben
kwalitatieve verbeteringen binnen de overige afdelingen van de organisatie plaatsgevonden,
waaronder op de afdelingen Tuchtzaken en Competitie. Dit effect bedraagt € 0,3 mln.
Blz. 72
Vermeld wordt een bedrag ad € 69.000,-- voor “implementatie uitkomsten / onderzoek Good
Governance”.
Graag een onderbouwing/specificatie van dat bedrag.
Antwoord:
Dit bedrag heeft betrekking op de kosten van het “nieuwe” toezichthoudende orgaan (zie ook de
beantwoording bovenstaande vragen). Dit “nieuwe” toezichthoudende orgaan gaat bestaan uit één
voorzitter en zes leden.
Blz. 75
Vermeld wordt dat nog niet duidelijk is op welke wijze de invulling van de functie van secretarisgeneraal gaat plaatsvinden, maar dat “desondanks in de begroting 2017/’18 rekening is gehouden met
een bedrag van € 70.000,--“.
Welk deel van het salaris van de secretaris-generaal (S-G) komt voor rekening van het
amateurvoetbal, hoe hoog is die bijdrage en wat doet de S-G daarvoor in het seizoen 2017-2018 voor
het amateurvoetbal?
Antwoord:
De salariskosten van de secretaris-generaal komen gezamenlijk voor rekening van het
amateurvoetbal en betaald voetbal. Deze bijdrage is dus € 35K.
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Agendapunt 9.1 – Reglement Wedstrijden Amateurvoetbal
Henk Bolhaar
De antwoorden die zijn gegeven op de eerdere inbreng geven mij aanleiding tot de volgende
aanvullende opmerkingen.
Artikel 3, lid 4a
In het antwoord staat dat het voorstel is overgenomen. Dit blijkt niet uit de nieuwe tekst die op
sharepoint staat.
Antwoord:
Hier is sprake van een omissie onzerzijds. In het antwoord had moeten staan ‘niet overgenomen’.
Het wijzigen van ‘voorschriften’ in uitvoeringsvoorschriften lijkt niet van toegevoegde waarde en is
derhalve niet overgenomen. De voorwaarden waaraan de vast te stellen ‘voorschriften’ dienen te
voldoen worden reeds genoemd in lid 4.

Artikel 6, lid 1
De aanpassing van de benaming ‘klassen’’ in ‘divisies’ door het laten vervallen van ‘klassen’ in de
tekst kan toch eenvoudig worden doorgevoerd? Juist door dit nu reglementair te regelen kan het
vervolgens administratief worden doorgevoerd. Daarmee wordt uniformiteit in het amateurvoetbal
gecreëerd. In het standaardvoetbal van tweede divisie t/m negende divisie!
Antwoord:
De argumentatie om de voorgestelde aanpassing niet over te nemen is meervoudig. We noemen in dit
verband:
Het naast elkaar gebruiken van de termen “klassen” en “divisies” heeft een betekenis. Het maakt een
verschil in niveau duidelijk. Dit zien we overigens in veel sporten terug en is daarmee een
geaccepteerd verschijnsel.
In dit verband is eveneens van belang dat tijdens de gehouden themabijeenkomst op 9 mei er weinig
bijval was voor het idee om de benaming “klasse” te laten vervallen.
Ook van de zijde van verenigingen is geen sprake van veelvuldige signalen om de benaming ‘klassen’
te vervangen door divisies met bijbehorende aanpassing in nummering.
Zo al overwogen zou worden om de benaming aan te passen, geldt - naast de hiervoor genoemde
zaken - dat ook de administratieve consequenties (beter) in beeld zouden moeten worden gebracht.

Artikel 18, lid 2
Deze bepaling is algemeen geldend, terwijl uit het antwoord blijkt dat het alleen nodig is voor enkele
specifieke gevallen, namelijk de verdeling van toegangsgelden als bedoeld in lid 4. In lid 4 staat echter
dat het bestuur in deze specifieke gevallen regels kan vaststellen. Daarmee kan lid 2 komen te
vervallen op basis van artikel 2, lid 1, sub l van het Algemeen Reglement.
Antwoord:
Uit lid 4 volgt dat het bestuur in die specifieke gevallen regels kan vaststellen ten aanzien van de
verdeling van toegangsgelden. Hieruit volgt voor een club niet de verplichting tot het houden van een
volledige administratie, derhalve per beker- en beslissingswedstrijd. Deze verplichting lijkt evenmin te
volgen uit artikel 2, lid 1, sub l van het Algemeen Reglement, waarin namelijk is bepaald dat een club
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een regelmatige boekhouding dient te voeren, bijvoorbeeld per maand. Dit heeft tot gevolg dat de
situatie zich kan voordoen dat niet is vast te stellen hoeveel toegangsgelden zijn geheven.
Voorgaande leidt er wat ons betreft toe dat het de voorkeur verdient lid 2 te handhaven. Aanvullend
geldt nog dat het gaat om een naar aard en omvang beperkt lid, met een verduidelijkende werking
jegens verenigingen die het betreft.

Artikel 22, lid 1
In het antwoord staat dat er bewust is gekozen om niet te spreken over een minimum aantal spelers
bij 6 tegen 6 enz. Dit betekent dat voor deze spelvormen geen minimum geldt, hetgeen mijns inziens
onwenselijk is. Stel voor dit toch alsnog te regelen.
Antwoord:
De praktijk leert dat het niet hebben van een ondergrens bij spelvormen als 7x7 en 4x4 geen
problemen oplevert. Daarnaast geeft het de scheidsrechter ruimte om in overleg met beide partijen
een oplossing te vinden voor problemen met het aantal spelers.
Tijdens de gehouden themabijeenkomst bleek dat de leden van ledenraad zich hierin konden vinden.
Juist het argument bij pupillenwedstrijden zo veel als mogelijk te voorkomen dat om reglementaire
redenen kinderen onverrichterzake naar huis moeten, kon daar uiteindelijk rekenen op een ruime
steun. Ook de vragen welke ‘ondergrens’ dan zou moeten worden opgenomen en op basis waarvan,
speelden een rol.
Mede gelet op het voorgaande geniet het onze voorkeur geen minimum aantal in de reglementen op
te nemen daar waar het 4x4 en/of 7x7 betreft.

Artikel 29
In het antwoord staat dat van alle spelers een digitale spelerspas beschikbaar is. Tot nu toe is er geen
spelerspas nodig voor spelers O12 en lager. Daarvan zijn dus geen foto’s beschikbaar. Is het de
bedoeling dat er voor O12 en lager spelerspassen worden ingevoerd? Als dit niet de bedoeling is
moet net als nu reglementair worden vastgelegd dat het bestuur kan bepalen voor welke divisies en
klassen een spelerspas vereist is (zie artikel 23 huidige RWA en paragraaf 3.2. Handboek
competitiezaken amateurvoetbal).
Antwoord:
Het is juist dat tot op heden een spelerskaart voor O12 en lager niet nodig is. Ook is er tot op heden
geen verplichting voor deze leeftijdsgroep om een DWF in te vullen. Het is de bedoeling dit laatste in
de loop van het komend seizoen (vermoedelijk bij de start van de voorjaarsreeks) wel in te voeren. Wij
durfden het risico met het mDWF voor deze grote groep, vaak begeleid door ouders, nu nog niet te
nemen.
Het is niet de bedoeling dat deze spelers het komend seizoen al een spelerspas moeten laten zien,
maar door het koppelen van de spelers aan een team (bondsteam) komt in het mDWF automatisch
een spelerspas (al dan niet met foto) beschikbaar. Vandaar de wijziging en de woordkeus, die
impliceert dat voor iedereen een pas beschikbaar is, maar niet dat hij overal getoond moet worden.

Artikel 30, lid 3 en artikel 31
Uit het antwoord blijkt dat het doel is dat de KNVB vooraf kan controleren. Waarom is controle nodig?
De KNVB moet mijns inziens uit de ‘controlestand’. Dat draagt bij aan ‘Positief imago’, één van de
thema’s van de Strategische Agenda 2017/18. Blijf vorstander van schrapen van deze bepalingen.
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Antwoord:
Het komt regelmatig voor dat de kleding niet voldoet aan de gestelde eisen. Het gaat hierbij
bijvoorbeeld om te kleine rugnummers of onjuiste afmetingen van de reclame. Met een controle
voorafgaand aan het seizoen wordt voorkomen dat verenigingen tijdens het seizoen alsnog de kleding
moeten aanpassen als blijkt dat het niet voldoet. Hiermee worden onnodige kosten voorkomen.
Verenigingen wachten met het drukken van de kleding totdat goedkeuring heeft plaatsgevonden.
De regeling – die overigens alleen geldt voor de 2e en 3e divisie – biedt de KNVB daarnaast de
mogelijkheid om de verenigingen te adviseren ten aanzien van het gebruik van kleuren.

Agendapunt 9.3 - Licentiereglement
Artikel 13, lid 1, sub c
Wijziging niet overnemen.
Met als motivering de maximum geldboete gelijk voor verenigingen te stellen aan het Reglement
Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal (RTA) wordt voorgesteld dit te verhogen tot € 25.000. Deze
verwijzing is niet juist. In artikel 26, lid 2 RTA staat dat de maximale geldboete € 4.540 is.
Antwoord:
In artikel 28, lid 2, onder b van het herziene Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal, dat op 1 juli
2017 in werking zal treden, staat dat de maximale geldboete € 25.000,- is.
Voorgesteld wordt om in het Licentiereglement Amateurvoetbal de geldboete voor verenigingen gelijk
te stellen aan de betreffende geldboete in het Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal.
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