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1.

: I. Brouwer en H. de Jong

OPENING

De voorzitter opent de vergadering die begint met een filmpje over de Campus. Naast de ledenraad is
er vandaag ook een Fandag Oranje in Zeist, de wedstrijd om het algeheel amateurkampioenschap
tussen Excelsior Maassluis en FC Lienden, de bekerfinale Vrouwen ADO Den Haag – Ajax in Den
Haag en de Champions League finale in Milaan.
Er is ons de afgelopen periode een aantal markante mensen ontvallen, onder wie Johan Cruijff. In de
afgelopen periode hebben we hier al bij stil gestaan. Toen zijn niet genoemd de bondsridders Kees
Blomaard en Hans Bouwhuis, die al in februari zijn overleden. In hen herdenkt de vergadering allen
die de afgelopen tijd zijn overleden.
- STILTE -

Ledenraad amateurvoetbal

Deze zomer komt het Nederlands Elftal helaas niet in actie. Wel spelen de mannen onder 19 het EK in
Duitsland van 11 t/m 24 juli en de vrouwen onder 19 het EK in Slowakije van 14 t/m 31 juli. Eerder
deze maand drong het team Onder 17 door tot de halve finale in Azerbeidzjan, waar ze verloren van
de latere winnaar Portugal.
Er staan grote veranderingen voor de deur. Volgend seizoen starten de 2e en 3e divisie. In dit kader
zijn er spannende weken achter de rug. Spreker feliciteert Jos Blatter, die zich met UNA als laatste
plaatste voor de 2e divisie en ook Marc Schoonebeek, die met Spakenburg hetzelfde resultaat
bereikte. In de 3e divisie is het nog even spannend, er moeten daar nog wat beslissingen vallen. Zo
gaan onder andere Be Quick 1887 en DHC samen uit maken wie volgend jaar in de 3e divisie speelt.
Dit is ook de confrontatie tussen Henk Hoiting en Wicher Schreuders.
Ook het plan Winnaars van morgen zal leiden tot veranderingen. Vooral het onderzoek naar de
optimale wedstrijdvormen voor pupillen geeft veel nieuwe inzichten. De vormen die wij allemaal al
sinds mensenheugenis kennen zullen worden aangepast. Nieuwe varianten zullen worden
geïntroduceerd, want het onderzoek lijkt te bewijzen dat dit een positieve invloed heeft op het
spelplezier en de ontwikkeling van ruim 300.000 voetballende kinderen van 6 tot 12 jaar. Aan het eind
van deze vergadering volgt een presentatie.
Vandaag vindt de vergadering nog plaats in Woudschoten. De volgende vergadering is op de KNVB
Campus. De bouwactiviteiten liggen goed op schema. De formele opening is op 10 november, maar
vanaf de zomer gaan we al (proef)draaien. Op 18 mei zijn veel ledenraadsleden voorafgaand aan de
themabijeenkomst mee geweest met de rondleiding over de Campus. Met de Campus is het ook de
bedoeling dat het Nederlands Elftal terugkeert in Zeist.
Dit is de eerste voorjaarsvergadering van de ledenraad. Tussen de eerste bijeenkomst van 16 januari
en nu is veel gebeurd via themabijeenkomsten en allerlei contacten met de verenigingsadviseurs en
de KNVB ambassadeurs. We hopen op een goede vergadering.

2.

MEDEDELINGEN EN INGEKOMEN STUKKEN

2.1

UEFA / Kandidatuur Michael van Praag

Michael van Praag heeft zich met steun van de KNVB kandidaat gesteld voor het voorzitterschap van
de UEFA. De KNVB had gehoopt op een enkele kandidaatstelling, maar er zijn meer kandidaten. Op
14 september 2016 zijn de verkiezingen. Michael zal zo goed als mogelijk worden begeleid in zijn
verkiezingscampagne. Er is vanuit de KNVB een budget beschikbaar gesteld van € 50.000. Betaald
voetbal en amateurvoetbal dragen ieder € 25.000 bij. Dit wordt gefinancierd vanuit bondsgerelateerde
activiteiten
Naar aanleiding hiervan wordt gevraagd of er nog een claim is neergelegd bij de FIFA voor de vorige
verkiezingscampagne van Michael van Praag. De realiteit gebiedt dat een claim weinig kans zal
hebben. Er wordt nog gezorgd voor een korte financiële verantwoording.

2.2

Campus

Op 18 mei heeft de ledenraad een rondleiding gehad op de Campus. Via een presentatie, die na de
vergadering wordt toegezonden, worden de leden op hoofdlijnen geïnformeerd over de vorderingen tot
nu toe. In de presentatie is een link opgenomen naar het korte introductiefilmpje over de Campus.
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2.3

CAO-onderhandelingen

De vergadering wordt geïnformeerd over de status van de CAO-onderhandelingen. Op twee fronten
wordt gewerkt aan CAO’s voor het amateurvoetbal, alles in overleg met de BAV, COH en de CVT. Het
is de bedoeling een scheiding te maken tussen de 2e en 3e divisie en de overige klassen. Dit heeft te
maken met het openbreken van de piramide en de licentievoorwaarden. Afgelopen week is gesproken
met de Federatie Betaald Voetbal (FBO). Deze organisatie gaat de CVT ondersteunen. De
verwachting is dat op korte termijn een CAO kan worden afgesloten voor de 2e en 3e divisie.
De Belangenorganisatie Amateur Voetbalverenigingen (BAV) houdt zich bezig met een CAO voor de
overige klassen. Dit heeft voornamelijk te maken met de ketenbepaling (Wet Werk en Zekerheid). Ook
dit traject lijkt positief te verlopen.
De KNVB vervult in deze trajecten slechts een faciliterende rol. Getracht wordt partijen bij elkaar te
brengen. Het afsluiten van een CAO is niet een taak en/of bevoegdheid van de KNVB. De KNVB is
daarmee - als tot een CAO gekomen wordt – ook geen partij. Toegezegd wordt de vergadering op de
hoogte te houden van de voortgang.

2.4

Public Affairs

Het bureau Public Affairs is op drie fronten actief. Ten eerste de Wet Werk en Zekerheid. Binnen het
amateurvoetbal is onrust over de zogeheten ketenbepaling die voorschrijft dat na drie contracten of
twee jaar een vast contract volgt. Als dit via een CAO kan worden geregeld, kan dit voor het
amateurvoetbal een positief effect hebben.
Ten tweede wordt ingezet op de tweede kamer verkiezingen in 2017. In aanloop hier naartoe voert het
bureau Public Affairs al geruime tijd gesprekken met programmacommissies van politieke partijen, om
het belang van voetbal en de zorgen van de voetbalwereld terug te laten komen in de
partijprogramma´s.
Vanuit het amateurvoetbal wordt volop ingezet op het lage BTW-tarief. Dit is nodig om het convenant
jeugdvoetbal te behouden en de kosten op bijvoorbeeld accommodaties voor verenigingen laag te
houden.
Als laatste wordt aandacht besteed aan ‘kader in de sport’. Er lijkt een tendens in Nederland dat de
overheid niet meer investeert in het goed opleiden van het kader van sportverenigingen. De KNVB
doet zelf veel op dit gebied, maar ondersteuning vanuit de overheid wordt gemist.
Nadere informatie wordt nagestuurd. Met de afdeling Public Affairs is afgesproken één keer per
kwartaal een terugkoppeling te verzorgen aan de ledenraad.

2.5

Technisch directeur

Het proces rondom de aanstelling van een technisch directeur is in volle gang. Door de
selectiecommissie zijn diverse gesprekken gevoerd. De verwachting is dat binnen afzienbare tijd
bekend kan worden gemaakt wie technisch directeur van de KNVB wordt.
De financiële afwikkeling is besproken in de themabijeenkomst over de begroting op 18 mei. Toen is
toegelicht hoe dit in de begroting 2016/’17 is ondervangen en hoe dit in de begroting 2017/’18 gaat
gebeuren. Vanuit de vergadering wordt benadrukt dat nog geen toezegging is gedaan over de
(mede)financiering vanuit het amateurvoetbal. Formele besluitvorming hierover vindt plaats in het
kader van de meerjarenbegroting.
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2.6

Bepaling rangorde competitie

Vanuit de ledenraad zijn vragen gesteld over de signalen/geruchten over het afschaffen van
beslissingswedstrijden bij gelijk eindigen in de competitie.
Op dit moment wordt gewerkt aan een voorstel om alleen op het niveau van de tweede divisie, derde
divisie en hoofdklasse het doelsaldo te laten bepalen bij een kampioenschap en/of degradatie. In de
overige competities van het amateurvoetbal blijven de beslissingswedstrijden gehandhaafd. Dit heeft
te maken met het competitieverloop, het volle programma en een aantal andere aspecten. Dit is
besproken met de betreffende belangenorganisaties en de clubs. Binnenkort zal de het bestuur
amateurvoetbal over voorgaande definitief besluiten. De ledenraad wordt als eerste hierover
geïnformeerd. Vervolgens vindt uitgebreide communicatie plaats.
Geconstateerd wordt dat er nog niet met de hoofdklassers is gesproken. Maandag 30 mei vindt
overleg met de COH plaats. Daarna wordt hierover met de hoofdklassers gecommuniceerd.
Voor wat de besluitvorming over dit onderwerp betreft, wordt vastgesteld dat dit een bevoegdheid is
van het bestuur amateurvoetbal. Van belang is te luisteren naar de clubs. Op basis daarvan wordt een
besluit genomen. Aan het bestuur wordt meegegeven dat beslissingswedstrijden een belangrijke
inkomstenbron vormen voor verenigingen. Daarnaast wordt meegeven dat het mogelijk is
verenigingen via het verenigingspanel te raadplegen.
Geconcludeerd wordt dat de ledenraad in voorkomende gevallen wordt geraadpleegd door het
bestuur amateurvoetbal en tijdig over de bestuursbesluiten wordt geïnformeerd.
In algemene zin wordt meegegeven onderwerpen ten aanzien van competitie zoals onderhavige in het
vervolg als agendapunt te agenderen.

2.7

Stembureau

Het stembureau – indien aan de orde - bestaat uit Ben Moolhuijsen, Hans Schelling en Martijn
Dingemans.

2.8

Vragen en antwoorden naar aanleiding van de agenda

De leden van de ledenraad zijn in de gelegenheid gesteld vooraf vragen in te dienen ten aanzien van
de agenda. De beantwoording hiervan is op donderdag 26 mei verspreid.

2.9

Nazending mededelingen

Toegezegd wordt een meer gedetailleerde versie van de mededelingen na te sturen.

3.

BERICHTEN VAN VERHINDERING

De ledenraadsleden Brouwer en De Jong zijn verhinderd de vergadering bij te wonen. De heer
Brouwer heeft de heer Blatter gemachtigd. Ook de bondsvoorzitter en de ereleden Langenbach en
Schaalje hebben zich afgemeld. Tevens heeft het adviserende lid BAV een bericht van verhindering
gestuurd.
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4.

VERSLAGEN

4.1

Verenigingsraad 28 november 2015

Pagina 5: Verschil uitreiken medailles mannen/vrouwen.
Vastgesteld wordt dat dit is geregeld. Er zijn geen verschillen meer tussen de standaardteams
mannen en vrouwen.
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

4.2

Ledenraad 26 maart 2016

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

5.

STRATEGISCHE AGENDA 2016/’17

Met de strategische agenda is een stap gezet in de focus voor het volgend seizoen. De strategische
agenda sluit aan op ons beleidsplan en is een concretisering daarvan. De agenda is een ‘toetssteen’
voor de onderliggende afdelingsplannen en geeft de contouren van de activiteiten in 2016/’17.
De strategische agenda is niet alleen bedoeld voor grote, sterke verenigingen. Ook kleinere clubs
moeten hier hun voordeel mee doen. Kleine verenigingen krijgen uiteraard dezelfde ondersteuning als
grotere. Overigens is het onderscheid groot/klein niet hetzelfde als sterk/zwak. Het doel is te werken
aan sterke verenigingen. In dat verband is het van belang kaderleden van verenigingen door middel
van opleidingen op een hoger niveau te brengen. In de onderliggende afdelingsplannen wordt hieraan
ondermeer via de KNVB Academie invulling gegeven. Vanuit de vergadering worden complimenten
uitgesproken voor KNVB Assist. Deze tool biedt goede ondersteuning aan kaderleden.
In algemene zin wordt opgemerkt dat door de vormgeving de strategische agenda lastig te lezen is.
Inhoudelijk wordt geconstateerd dat de relatie tussen beleid en begroting zichtbaar is. De verbinding
tussen begroting, jaarplan en strategische agenda kan echter nog helderder. Het plan is bovendien
zeer strategisch, waardoor het ook veel vragen oproept. Er wordt gewezen op de concrete
afdelingsplannen die eronder liggen. Deze worden op resultaatniveau nog teruggekoppeld naar de
ledenraad. Dit geeft de ledenraad de gelegenheid om de verenigingen goed te informeren over de
plannen van de KNVB.
Er wordt aandacht gevraagd voor flexibele lidmaatschappen. In deze lijn past het idee speelgerechtigd
te zijn voor twee clubs. Bij de ene club deelnemen aan de reguliere competitie en bij de andere aan
bijvoorbeeld een 35+ competitie. Toegezegd wordt dit idee mee te nemen in de uitwerking.
Er wordt ingestemd met de strategische agenda.

6.

BEGROTING AMATEURVOETBAL 2016//17

De begroting amateurvoetbal 2016/’17 is gekoppeld aan de strategische agenda 2016/’17, die is
behandeld bij agendapunt 5. De begroting is besproken met de auditcommissie. Deze commissie
heeft via de raad van toezicht een positief advies uitgebracht, dat in de agenda van deze vergadering
is opgenomen. De bevindingen van de auditcommissie worden door de directeur-bestuurder
opgepakt.
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De begroting is ook uitgebreid aan de orde geweest in de themabijeenkomst van 18 mei. Voorafgaand
daaraan is op 25 april een themabijeenkomst geweest, waarin de ledenraad aan de hand van de
jaarrekening 2014/15 is meegenomen in de financiële systematiek en de recente historie.
De ledenraad ziet een positieve ontwikkeling. Er wordt meer over voetbal gepraat en minder over
financiën. Dit is een goede zaak; de begroting moet het beleid volgen. De ledenraad heeft met
instemming kennis genomen van het advies van de raad van toezicht.
Gevraagd wordt de stukken in het vervolg eerder te verspreiden. Voor het stellen van (schriftelijke)
vragen en de beantwoording daarvan is dan meer tijd, hetgeen leidt tot een betere kwaliteit van de
behandeling.
De conservatieve manier van begroten stemt de ledenraad tot tevredenheid. De cijfers aan de
inkomstenkant lijken een juiste weergave. Voor wat de uitgavenkant betreft staat de ledenraad achter
de gemaakte keuzes. De kwaliteit van de organisatie is belangrijk. Hiervoor is het nodig te blijven
innoveren. Dit moet echter geen vrijbrief zijn. Het is belangrijk kritisch te blijven kijken naar het aantal
fte’s. In de meerjarenbegroting wordt uitgegaan van lagere kosten voor de organisatieontwikkeling. De
ledenraad vraagt zich af of dat een verstandige keuze is. De directeur-bestuurder zet in op een
kwaliteitsimpuls. Er komt dus geen vacaturestop. De ledenraad maakt de organisatie een compliment
over bewustwording en cultuuromslag.
Vanuit de vergadering komt het verzoek om een uitgebreidere meerjarenbegroting met een koppeling
aan het meerjarenbeleidsplan. De directie onderkent dat de meerjarenbegroting inderdaad summier
is. Dit jaar is vooral ook aandacht besteed aan de risicoanalyse. In dit kader wordt niet alleen gekeken
naar risico’s, maar ook naar kansen en mogelijkheden. Mede met de input van de risico- en
kansenanalyse zal volgend seizoen de meerjarenbegroting uitgebreider kunnen zijn. Voor wat betreft
de risico- en kansenanalyse, wordt aangegeven dat er wordt gewerkt aan een versie die wordt
gedeeld met de ledenraad.
De komende periode wordt ook benut om een verstandige hoogte van het weerstandsvermogen en
bestemmingsreserve te bepalen. Een voorstel dienaangaande wordt voorgelegd aan de ledenraad.
Ten aanzien van de kostenverhouding amateurvoetbal en betaald voetbal daar waar het
vertegenwoordigende teams betreft, wordt opgemerkt dat deze onderdeel is van nadere analyse en
overleg. De ledenraad zal inzicht worden verstrekt ten aanzien van dit punt.
Ten slotte worden de volgende punten aan de orde gesteld:
- Voor verenigingen zou het financieel gunstig kunnen zijn als niet spelende leden geen lid meer van
de KNVB hoeven te zijn. Dit heeft dan uiteraard wel gevolgen voor de contributie inkomsten. Dit
komt aan de orde bij de discussie over de lidmaatschapsvormen.
- FIFA-gelden worden meegenomen in de begroting op de toezegging die van de FIFA wordt
gekregen ($ 250.000).
- De FIFA zou een toezegging hebben gedaan van € 5.000.000 voor vrouwenvoetbal en
jeugdvoetbal. Dit is niet bekend en zal worden onderzocht.
- De jaarrekening Sportlink is publiekelijk. Er wordt op dit moment de laatste hand gelegd aan de
jaarrekening 2015. Zodra gereed wordt deze ter beschikking gesteld van de ledenraad.
- Het platform Voetbal.nl blijft bestaan (drie domeinen: Voetbal.nl, KNVB.nl en OnsOranje). Er komt
een ‘official app’ en een ‘voetbal.nl app’.
- 10% van de inkomsten is afkomstig uit tuchtzaken. Als tuchtzaken zouden dalen, heeft dat
consequenties aan de inkomstenkant. De suggestie wordt gedaan voor de A-categorie hetzelfde
tuchtsysteem te hanteren als bij de B-categorie. Deze suggestie wordt meegenomen
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-

Er wordt gekeken naar de mogelijkheid om in het vervolg de concept begroting te publiceren en
daarna publicatie zodra de begroting is vastgesteld. Nu konden verenigingen het concept
opvragen.
Er is 10% gekort op alle afdelingsbudgetten. Dit budget zal worden gereserveerd voor nieuwe
ideeën en/of verbetervoorstellen voor het amateurvoetbal. Directie en managementteam beslissen
over bestedingen op basis van projectplannen. Deze plannen staan los van de 34 projecten uit de
afdelingsplannen. Er ligt een KPI structuur (het meten van resultaten) onder om te kunnen meten
of plannen worden waargemaakt. Deze wordt gedeeld met de ledenraad.
In de begroting staat een verklaring voor hogere kosten wedstrijdzaken. Deze toelichting blijkt niet
juist te zijn. Deze kosten zijn hoger dan de begroting van vorig jaar, maar ten opzichte van de
prognose zijn deze kosten lager.
1,2 miljoen leden zijn interessant voor sponsors. Verenigingen hebben hun zorg uitgesproken dat
leden rechtstreeks benaderd worden voor allerlei commerciële doeleinden. De KNVB moet bij
keuzes blijven en waken voor de privacy van haar leden.

-

-

-

De begroting wordt vastgesteld.

7.

EVALUATIE VERKIEZING LEDENRAAD

De vergadering neemt kennis van de evaluatie verkiezing ledenraad inclusief de verbeterpunten en
stemt in met onderstaande stappenplannen.
Stappenplan reguliere (landelijke) verkiezingen in het najaar 2018
Wat
Heroverwegen indeling kieskringen (in relatie tot
serviceregio’s)
let op: dit vraagt tzt een besluit van de ledenraad
Eventuele besluitvormingspunten Ledenraad
Opstellen plan van aanpak verkiezingen en
communicatieplan
- Content
- Social
- Extern
- Intern
Updaten kieslijsten
(via dan meest geëigende en directe media)
Werving van kandidaten
Toetsing
Informeren kandidaten over tegenkandidaten
Publiceren kandidaten
Komen tot definitieve kieslijsten met aantallen
(naar dienaangaande bepaalde peildatum)
Campagnefase: ondersteuning en communicatie
volgens plan
Klaarmaken en testen verkiezingstool
Communicatie over verkiezingen volgens plan
Voortdurende bereikbaarheid tijdens
verkiezingsdagen

Wanneer
Januari – april 2018

Uiterlijk voorjaar 2018
Juni – juli 2018

Augustus 2018
September 2018 – half oktober 2018
(sluiting termijn niet op vrijdag)
Z.s.m. na ontvangen kandidaatstelling
Tussen sluiting en publicatie
Eind oktober (ongeveer een week na sluiting)
Eerste week november
November
November
November t/m einde verkiezingen
Verkiezingsdagen – Na de bondsvergadering
Laatste dag niet op vrijdag
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Vaststellen uitkomsten
Persoonlijk communiceren uitkomsten met
kandidaten
Publiceren uitslag (op knvb.nl)
Sturen uitverkiezingbrief
In functie treden ledenraadslid

Dag na deadline
Dag na deadline, ochtend
Dag na deadline, middag
Binnen een week na de deadline
1 januari 2019

Stappenplan tussentijdse (individuele) verkiezingen indien voor najaar 2018 aan de orde.
Wat
Vaststellen datum openen en sluiten
kandidatenlijst

Opstellen plan van aanpak verkiezingen en
communicatieplan
- Content
- Social
- Extern
- Intern
Werving van kandidaten
Komen tot definitieve kieslijsten met aantallen
peildatum
Inbouwen toetsing, informeren kandidaten over
tegenkandidaten
Publiceren kandidaten
Campagnefase: ondersteuning en communicatie
volgens plan
Klaarmaken en testen verkiezingstool
Communicatie over verkiezingen volgens plan
Voortdurende bereikbaarheid tijdens
verkiezingsdagen
Vaststellen uitkomsten
Persoonlijk communiceren uitkomsten met
kandidaten
Publiceren uitslag knvb.nl
Sturen uitverkiezingsbrief
In functie treden ledenraadslid

Wanneer
Bij ontstaan vacature in ledenraad
Openen: maximaal 4 weken na ontstaan
vacature
Sluiten: maximaal 6 weken na opening vacature
Binnen één week na ontstaan vacature
Voorbereidingsfase: week 2 (max 3)
Wervingsfase: week 3 (max 4)

Maximaal 4 weken na ontstaan vacature tot
minimaal 6 weken na openstellen vacature
Tijdens de campagnefase
Binnen 1 week na sluiting vacature
1 week na sluiting vacature
3-6 weken na publicatie vacature
Tijdens campagnefase
Tijdens campagnedagen
Verkiezingsdagen
Dag na deadline
Dag na deadline, ochtend
Dag na deadline, middag
Binnen een week na de deadline
Dag na uitslag van de verkiezingen; is aftredend
wanneer zijn voorganger zou aftreden.

De vergadering geeft daarnaast de volgende aandachtspunten mee:
-

-

De ledenraad moet worden betrokken daar waar het gaat om essentiële en reglementaire zaken. In
dit kader kan worden gedacht aan de voorwaarden waaraan een kandidaat ledenraadslid moet
voldoen.
De serviceregio’s moeten worden afgestemd op de kieskringen.
Vastgesteld is dat sommige verenigingen laat een stemlink hebben ontvangen. Dit kwam enerzijds
door de spamfilters van verschillende providers. Daarnaast bleken de gegevens in Sportlink niet
altijd actueel. Het is belangrijk bij volgende verkiezingen proef te draaien, zodat wordt voorkomen
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-

dat verenigingen (te) laat een stemlink ontvangen. Met de ervaringen van de eerste verkiezingen is
het van belang dat er een testplan voor spamfilters komt.
Communicatie ook richten op werving van kandidaat ledenraadsleden binnen de KNVB.
In het kader van de toetsing kandidaten vragen in cv aan te geven bij welke club men actief is
geweest en dit vervolgens checken.
Lijst met e-mailadressen van de clubs in de kieskring van tevoren naar kandidaten. Dit geeft
kandidaten de mogelijkheid zich bekend te maken bij verenigingen.

8.

LICENTIEZAKEN

8.1

Vaststellen licentiereglement AV (2e/3e divisie)

Er zijn twee amendementen ingediend. Beide zijn vooraf verspreid en voorzien van een reactie van
het bestuur amateurvoetbal. Er wordt over beide amendementen uitgebreid van gedachten gewisseld.
Amendement Bolhaar inzake vaststellen Licentiereglement Amateurvoetbal
Voorstel
1. In artikel 8 te schrappen lid 2 en lid 3 te vernummeren tot lid 2.
2. In artikel 9 te schrappen lid 5 en de daarop volgende leden te vernummeren.
Toelichting
Binnen de KNVB kennen we de scheiding der machten. Binnen het amateurvoetbal: wetgevende
macht (ledenraad), uitvoerende macht (bestuur amateurvoetbal) en rechtsprekende macht
(tuchtcommissie en commissie van beroep). Volgens de begripsbepalingen van het licentiereglement
worden de licentiecommissie en beroepscommissie licentiezaken tot de rechtsprekende macht
gerekend.
Een zuivere toepassing van het beginsel van de scheiding der machten staat het verplicht horen van
het bestuur amateurvoetbal door de licentie- en beroepscommissie in de weg. Deze commissies
moeten onafhankelijk en vrijelijk hun besluiten kunnen nemen. Een standpunt daarover van het
bestuur amateurvoetbal over een voorgenomen besluit heeft het risico in zich dat hiervan geen sprake
meer is. Dit kan een onwenselijke inmenging van de uitvoerende macht zijn. Dat het licentiesysteem
betaald voetbal op dit punt al jaren naar tevredenheid functioneert doet niet ter zake en is een
verantwoordelijkheid van de algemene vergadering betaald voetbal. Overigens kunnen hierbij
vaagtekens worden gezet, gelet op de mijns inziens ongenuanceerde wijze waarop het bestuur
betaald voetbal zich onlangs heeft geuit in het kader van de licentieproblematiek van FC Twente. Dit
vormt eerder een bewijs hoe het niet zou moeten.
Het vorenstaande laat onverlet dat de licentie- en beroepscommissie, indien zij dat wenselijk
achten, uit eigen beweging informatie kunnen inwinnen bij het bestuur amateurvoetbal.
Het amendement wordt met meerderheid van stemmen aangenomen, met één onthouding.
Amendement Hoiting inzake vaststellen Licentiereglement Amateurvoetbal
Voorgesteld wordt:
1.

toe te voegen aan art.13 “Maatregelen en sancties” onder lid 3:
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art.13 lid 3 : Aan een licentiehouder die beschikt over een KNVB gecertificeerde jeugdopleiding
wordt dispensatie verleend om te voldoen aan licentie-eis S.05 onder voorwaarde dat die
licentiehouder een door het bestuur amateurvoetbal vervaardigde lijst indient waarop per speler
van het eerste elftal alle vergoedingen vermeld worden die hij ontvangt van de licentiehouder of
een daaraan gelieerde stichting.
2.

de oorspronkelijke leden 3 en 4 van artikel 13 om te nummeren tot respectievelijk lid 4 en 5.

Toelichting:
Overwegende dat:
1.
2.
3.
4.

Een aantal verenigingen die deel gaan nemen aan de competitie in de tweede en derde divisie
heeft aangegeven niet te willen of kunnen voldoen aan licentie-eis S.05 (aantal contractspelers)
Op grond van de afspraken die gemaakt zijn met de sectie betaald voetbal deze eis nu niet
geschrapt kan worden en we zelf ook illegale praktijken willen uitbannen
De rechtmatigheid van deze eis betwist wordt door deskundigen op het gebied van het
mededingingsrecht en het verenigingsrecht
Van de licentiecommissie en de commissie van beroep niet verwacht mag worden dat zij beleid
maken om te voorkomen dat de integriteit van de betreffende competities ter discussie gesteld
wordt: zij moeten het vastgestelde reglement toepassen

Het voorgestelde amendement beoogt




recht te doen aan het standpunt van de verenigingen die niet willen of kunnen voldoen aan
licentie-eis S.05 en daarmee aan de essentie van het mededingingsrecht en van het
amateurvoetbal conform de standaard statuten van de KNVB.
recht te doen aan verenigingen die zich inzetten voor het opleiden van jeugd opdat die deel
kunnen uitmaken van het eerste elftal en liever de beschikbare middelen daar aan uitgeven dan
aan spelerssalarissen
recht te doen aan de eisen van de sectie Betaald voetbal en de wens illegale praktijken uit te
bannen door te verlangen dat die verenigingen een lijst inleveren met de namen van de spelers
vermeld worden en de vergoedingen die zij ontvangen. (Dit zou nog strenger gemaakt kunnen
worden door te eisen dat elke speler een verklaring afgeeft over de vergoedingen die hij
ontvangt)

en zodoende te voorkomen dat er halverwege het seizoen juridische procedures gevoerd gaan
worden waar uiteindelijk niemand beter van wordt.
Het amendement wordt afgewezen: drie voorstemmers, 25 tegenstemmers en één onthouding van
stemming.
Ten aanzien van het moment waarop door verenigingen – formeel – voldaan moet worden aan de
licentievoorwaarden, wordt besloten separaat en buiten de orde van de vergadering te werken aan
een oplossing die recht doet aan een inloopperiode. Een en ander wordt nader uitgewerkt en wordt
voorgelegd aan de ledenraad. Dit geeft tevens de mogelijkheid om een en ander indien nodig in het
bondsbestuur te bespreken. Dit voorstel wordt aangenomen.
Met inachtneming van de wijziging vanuit het amendement Bolhaar en het hiervoor geformuleerde
voorstel, stemt de vergadering in met onderstaand licentiereglement.
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LICENTIEREGLEMENT AMATEURVOETBAL (NIEUW)
Begripsbepalingen
Beroepscommissie
licentiezaken
Gelieerde stichting

Licentie

Licentiecommissie

Licentiehouder
Licentiesysteem
Licentieverstrekker

Orgaan van de KNVB dat deel uitmaakt van de rechtsprekende macht van de
KNVB en besluit over voor beroep vatbare besluiten van de licentiecommissie
in het kader van het licentiesysteem
Een aan een amateurvereniging gelieerde stichting die is erkend en
geregistreerd door het bestuur amateurvoetbal en als zodanig gerechtigd is
om spelerscontracten te sluiten met spelers, die speelgerechtigd (zullen) zijn
voor de amateurvereniging waaraan de stichting is gelieerd
Licentie die recht geeft op deelname aan de door of onder
verantwoordelijkheid van het bestuur amateurvoetbal georganiseerde
mannen veldvoetbalcompetities tweede en derde divisie
Orgaan van de KNVB dat deel uitmaakt van de rechtsprekende macht van de
KNVB en in eerste aanleg besluiten neemt in het kader van het
licentiesysteem
Rechtspersoon die in het bezit is gesteld van een licentie
Het geheel aan rechten en verplichtingen in het kader van de licentie
KNVB, ten behoeve van de door of onder verantwoordelijkheid van het
bestuur amateurvoetbal georganiseerde mannen veldvoetbalcompetities
tweede en derde divisie

Titel 1: Algemene bepalingen
Artikel 1 - Toepassingsgebied
Dit reglement regelt de rechten en plichten van alle betrokkenen bij het licentiesysteem en definieert in
het bijzonder:
1. de voorwaarden waaraan moet worden voldaan door de KNVB om op te treden als
licentieverstrekker, evenals de procedures die in dit verband moeten worden gevolgd door de
KNVB ter zake van de beoordeling van de licentievoorwaarden;
2. de voorwaarden en verplichtingen waaraan voldaan moet worden door houders van de licentie die
recht geeft op deelname aan de door of onder verantwoordelijkheid van het bestuur
amateurvoetbal georganiseerde mannen veldvoetbalcompetities tweede en derde divisie.
Artikel 2 - Doelstelling
Het licentiesysteem kent als doelstellingen:
1. het faciliteren van doorstroming van clubs naar het betaald voetbal alwaar een verdergaand
licentiesysteem van toepassing is;
2. het waarborgen van de integriteit en de continuïteit van de mannen veldvoetbalcompetities tweede
en derde divisie en in het verlengde daarvan de kwaliteit van de clubs die deelnemen aan deze
competities.
Artikel 3 - Licentievoorwaarden
1. De licentievoorwaarden als bedoeld in artikel 1 lid 2 van dit reglement, zijn opgenomen in het
Overzicht licentievoorwaarden en ingedeeld naar navolgende kaders:
 Sportief kader;
 Organisatie kader en administratief kader;
 Juridisch kader;
 Infrastructureel kader; en
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 Financieel kader.
Het Overzicht licentievoorwaarden is onverbrekelijk verbonden met dit reglement.
2. De licentievoorwaarden zijn onderverdeeld in twee categorieën, te weten categorie A en categorie
B. Iedere licentiehouder moet - behoudens dispensatie als bedoeld in artikel 8 lid 1 onder h. van
dit reglement - steeds voldoen aan alle van toepassing zijnde licentievoorwaarden uit categorie A
en B. Per licentievoorwaarde is in het Overzicht licentievoorwaarden aangegeven tot welke
categorie de betreffende licentievoorwaarde behoort.
3. Het bestuur amateurvoetbal is, gehoord de licentiecommissie, bevoegd om alle in dit reglement
voorkomende artikelen en de in het Overzicht licentievoorwaarden opgenomen
licentievoorwaarden uit te werken in richtlijnen en beoordelingscriteria, aan de hand waarvan moet
worden beoordeeld of aan de desbetreffende verplichting of verplichtingen is voldaan. Hieronder
worden onder meer begrepen de te overleggen bescheiden en de voor die bescheiden geldende
indieningstermijnen.
4. In geval van tegenstrijdigheden tussen de richtlijnen, beoordelingscriteria en/of dit reglement
prevaleert dit reglement.
Artikel 4 - Licentie amateurvoetbal
1. Rechtspersonen, als bedoeld in artikel 6 lid 2 van de Statuten, die zijn toegelaten tot de sectie
amateurvoetbal kunnen deelnemen aan de mannen veldvoetbalcompetities tweede en derde
divisie, indien zij voldoen aan de bij of krachtens dit reglement voor een licentiehouder geldende
voorwaarden en verplichtingen.
2. Clubs die overeenkomstig de van toepassing zijnde regelgeving met een elftal promoveren of
degraderen naar de mannen veldvoetbalcompetities tweede en derde divisie komen in beginsel in
aanmerking voor een licentie.
3. Een licentie geeft, onverminderd het bepaalde in het Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal
en na toelating overeenkomstig artikel 26 Reglement Amateurvoetbal, recht op deelname aan de
mannen veldvoetbalcompetities tweede en derde divisie met:
a. het eerste elftal, indien de betreffende club een amateurvereniging is;
b. het tweede elftal, indien de betreffende club een betaaldvoetbalorganisatie is.
4. Een licentie kan slechts ingaan per de eerste dag van een seizoen en wordt verstrekt voor
onbepaalde tijd, onverminderd hetgeen in dit reglement is bepaald omtrent het verval van een
licentie.
5. De licentie is niet overdraagbaar of voor enigerlei andere vorm van overgang vatbaar.
6. De licentie vervalt indien een licentiehouder zich zonder voorafgaande goedkeuring van de
licentiecommissie omzet in een andere rechtsvorm dan wel fuseert of anderszins samengaat met
een andere rechtspersoon.
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Titel 2: Verplichtingen licentiehouder
Artikel 5 - Verplichtingen licentiehouder
1. Een licentiehouder dient gedurende de looptijd van de licentie steeds te voldoen aan de bij of
krachtens dit reglement voor een licentiehouder geldende voorwaarden en verplichtingen.
2. Een licentiehouder is verplicht bij de licentiecommissie onverwijld melding te maken van een
wijziging van feiten en omstandigheden die van belang (kunnen) zijn voor de beoordeling of aan
bij of krachtens dit reglement voor een licentiehouder geldende voorwaarden en verplichtingen
wordt voldaan. De licentiecommissie kan nader specificeren met betrekking tot welke feiten en
omstandigheden in ieder geval een meldplicht bestaat.
3. De informatie die door een licentiehouder aan de licentiecommissie en de beroepscommissie
wordt verstrekt dient volledig en juist te zijn, zulks te beoordelen naar de wetenschap die de
licentiehouder had en/of redelijkerwijs had behoren te hebben op het moment van verstrekken van
de informatie.
4. De complete bewijslast en de verplichting hieraan tijdig te voldoen rusten bij de licentiehouder.
5. Documenten die worden ingediend ingevolge dit reglement en/of de richtlijnen als bedoeld in
artikel 3 lid 3 van dit reglement dienen ondertekend te zijn door een functionaris die bevoegd is de
licentiehouder te vertegenwoordigen. Die bevoegdheid van de functionaris dient jegens de
licentiecommissie en de beroepscommissie te worden aangetoond door bijvoorbeeld een
schriftelijke volmacht van de licentiehouder dan wel een uittreksel uit het Handelsregister van de
Kamer van Koophandel.
6. Alle documenten dienen in de Nederlandse taal te zijn gesteld, tenzij de licentiecommissie of de
beroepscommissie in een specifiek geval anders beslist. Indien een document niet beschikbaar is
in het Nederlands, kan de licentiehouder verzocht worden om een beëdigde vertaling van het
betreffende stuk in het Nederlands in te dienen, zulks op kosten van de licentiehouder. Indien aan
dit verzoek niet wordt voldaan, staat het de licentiecommissie en de beroepscommissie vrij om het
document in kwestie te negeren.
7. Indien voor de licentiehouder een plan van aanpak als bedoeld in artikel 13 en 14 van dit
reglement geldt, dan dient de licentiehouder tijdig te voldoen aan hetgeen daarin ten aanzien van
hem is vastgelegd.
8. Een licentiehouder is verplicht om jaarlijks aan de licentiecommissie ter hand te doen stellen, een
en ander conform de daartoe door het bestuur amateurvoetbal vastgestelde richtlijnen:
a. de jaarstukken over het daaraan voorafgaande seizoen, op basis waarvan de financiële
positie van een licentiehouder kan worden beoordeeld gerangschikt en gepubliceerd, zulks
uiterlijk op 1 november van enig jaar;
b. de begroting voor het komende seizoen, op basis waarvan de financiële positie van een
licentiehouder kan worden beoordeeld, gerangschikt en gepubliceerd, zulks uiterlijk op 15
juni van enig jaar;
c. het overzicht betreffende de licentievoorwaarden sportief kader en organisatie kader en
administratief kader, zulks uiterlijk op 1 november van enig jaar;
d. het overzicht betreffende de licentievoorwaarden infrastructureel kader, zulks uiterlijk op 1
maart van enig jaar.
9. Ingeval van een controle als genoemd in artikel 6 lid 4 van dit reglement, dient de licentiehouder
alle medewerking te verlenen en de daartoe benodigde informatie te verstrekken en desgevraagd
toegang tot gebouwen of terreinen te verschaffen aan de daartoe door de licentiecommissie
aangewezen personen.
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Titel 3: Licentiecommissie en beroepscommissie
Artikel 6 - Licentiecommissie en beroepscommissie
1. Op de naleving van dit reglement en de bij of krachtens dit reglement geldende voorwaarden en
verplichtingen wordt toegezien door de licentiecommissie en de beroepscommissie. De
licentiecommissie en de beroepscommissie zijn bevoegd zich hierbij door deskundigen te doen
voorlichten.
2. De licentiecommissie beslist in eerste aanleg en de beroepscommissie beslist in beroep.
3. Licentiehouders worden in gelijke gevallen gelijk behandeld.
4. De licentiecommissie heeft het recht om te doen controleren of een licentiehouder aan de
licentievoorwaarden en overige verplichtingen voortvloeiend uit of verband houdend met het
licentiehouderschap, voldoet.
5. De leden van de licentiecommissie en de beroepscommissie alsmede de secretaris genoemd in
artikel 10 lid 8 en artikel 11 lid 9 van dit reglement zijn - behoudens een eventueel op hen
rustende wettelijke verplichting tot het verschaffen van informatie - gehouden tot geheimhouding
van alle gegevens die zij in het kader van hun werkzaamheden hebben verkregen. De leden van
de licentiecommissie en de beroepscommissie, voorafgaand aan hun benoeming, en de
secretarissen van deze beide commissies dienen schriftelijk een geheimhoudingsverklaring en
een onafhankelijkheidsverklaring af te geven.
Artikel 7- Schriftelijke of mondelinge behandeling
1. Zaken voor de licentiecommissie worden schriftelijk behandeld, tenzij de licentiecommissie een
mondelinge behandeling noodzakelijk en/of wenselijk acht.
2. Zaken voor de beroepscommissie kunnen mondeling worden behandeld indien de betrokken
licentiehouder daarom schriftelijk verzoekt, dan wel indien de beroepscommissie een mondelinge
behandeling noodzakelijk en/of wenselijk acht. In afwijking hiervan geldt dat een zaak uitsluitend
schriftelijk en op basis van het ontvangen beroepschrift door de beroepscommissie wordt
behandeld, indien het een beroep betreft als bedoeld in artikel 9 lid 2 van dit reglement.
3. In geval van een mondelinge behandeling bepaalt de licentiecommissie of beroepscommissie
datum, uur, plaats van de behandeling en welke personen in ieder geval bij een mondelinge
behandeling dienen te verschijnen. De betrokken licentiehouder kan zich doen bijstaan door een
raadsman.
4. De secretaris van de betreffende commissie roept alle personen op van wie de licentiecommissie
of de beroepscommissie de verschijning wenselijk acht, met inachtneming van een termijn van ten
minste vier werkdagen, de dag van de verzending en die van de behandeling niet meegerekend.
De opgeroepen personen zijn verplicht te verschijnen, tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zulks
ter beoordeling van de betreffende commissie.
5. De mondelinge behandeling vindt, tenzij de licentiecommissie of de beroepscommissie anders
beslist, niet in het openbaar plaats.
6. De kosten van een mondelinge behandeling kunnen ten laste van de licentiehouder worden
gebracht. Kosten van behandeling veroorzaakt door het niet verschijnen van één of meer getuigen
kunnen op de licentiehouder worden verhaald. De kosten, genoemd in dit lid, bedragen niet meer
dan een door het bestuur amateurvoetbal te bepalen bedrag. Voor zover de werkelijke kosten, die
voor de KNVB aan de mondelinge behandeling verbonden zijn geweest, dit bedrag overschrijden,
worden zij gedragen door de KNVB.
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Artikel 8 - Besluiten
1. De licentiecommissie, in eerste instantie, en de beroepscommissie, in gevallen waarin beroep
mogelijk is, zijn bevoegd tot het nemen van in ieder geval de navolgende besluiten waaraan een
licentiehouder alsdan is gebonden:
a. het verlenen of niet verlenen van een licentie;
b. het verlenen of niet verlenen van goedkeuring als bedoeld in artikel 4 lid 6 van dit reglement;
c. het opleggen van een of meer nadere verplichtingen;
d. het opleggen van een maatregel of sanctie als bedoeld in artikel 13 lid 1 onder a. tot en met f.
van dit reglement;
e. het goedkeuren of het afkeuren van een plan van aanpak als bedoeld in artikel 13 en 14 van
dit reglement;
f. het opheffen van een plan van aanpak als bedoeld in artikel 13 en 14 van dit reglement;
g. het opleggen van een verplichting correcties door te voeren op de ingediende stukken zoals
vermeld in artikel 5 lid 8 onder a en b van dit reglement;
h. het verlenen of niet verlenen van dispensatie ten aanzien van de licentievoorwaarden die
onlosmakelijk zijn verbonden aan dit reglement;
i. het vaststellen of de licentiehouder al dan niet tijdig voldaan heeft aan de in het plan van
aanpak geformuleerde en genormeerde prestaties en uiteindelijk de licentievoorwaarde of voorwaarden;
j. het intrekken van een licentie als bedoeld in artikel 13 lid 1 onder g. van dit reglement.
2. Elk besluit wordt schriftelijk vastgelegd en is met redenen omkleed. De betrokken licentiehouder
ontvangt het besluit zo spoedig mogelijk door middel van een mededeling die per e-mail bericht
wordt verzonden.
Artikel 9 - Beroep
1. Voor zover in dit reglement niet anders is bepaald, kan tegen een besluit van de licentiecommissie
als genoemd in artikel 8 lid 1 van dit reglement, door diegene tegen wie het besluit zich richt
beroep worden ingesteld bij de beroepscommissie.
2. In afwijking van het bepaalde in lid 1 van dit artikel geldt dat geen beroep mogelijk is tegen:
a. besluiten naar aanleiding van een verzoek om dispensatie ten aanzien van de stukken als
bedoeld in artikel 5 lid 8 van dit reglement;
b. de termijn waarbinnen een plan van aanpak als bedoeld in artikel 13 en 14 van dit reglement
dient te zijn opgesteld;
c. normen opgelegd naar aanleiding van een goedgekeurd plan van aanpak, doch uitsluitend
voor zover deze normen niet afwijken van door de licentiehouder in het ingediende plan van
aanpak geformuleerde prestaties;
d. herziening als bedoeld in artikel 14 lid 5 van dit reglement.
3. In afwijking van het bepaalde in lid 2 van dit artikel is beroep mogelijk tegen de besluiten als
bedoeld onder a en b van lid 2 van dit artikel indien sprake is van een evidente overmachtsituatie,
zulks ter beoordeling van de beroepscommissie, en uitsluitend voor zover het beroep betrekking
heeft op de termijn voor het indienen van de stukken als bedoeld in artikel 5 lid 8 van dit reglement
of de termijn waarbinnen een plan van aanpak als bedoeld in artikel 13 en 14 van dit reglement
dient te zijn opgesteld.
4. Het beroep dient, schriftelijk en gemotiveerd, binnen vijf werkdagen na de dagtekening van het
besluit waartegen het beroep is ingesteld, in het bezit te zijn van de beroepscommissie.
Indien het een beroep betreft als bedoeld in lid 3 van dit artikel, dient het beroep, schriftelijk en
gemotiveerd, binnen twee werkdagen na de dagtekening van het besluit waartegen het beroep is
ingesteld, in het bezit te zijn van de beroepscommissie.
5. Door het instellen van beroep wordt de uitvoering van een besluit opgeschort tenzij de
beroepscommissie op zwaarwichtige gronden anders beslist.
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6. Indien beroep wordt aangetekend tegen de opgelegde verplichting tot het opstellen van een plan
van aanpak als bedoeld in artikel 13 en 14 van dit reglement, geldt dat de licentiehouder na
verzending van het besluit van de beroepscommissie een termijn zal worden gegeven van ten
minste vier weken voor het opstellen van het plan van aanpak.
7. De licentiehouder, die een beroepschrift heeft ingediend is desgevraagd verplicht alle inlichtingen
te verstrekken, die de beroepscommissie noodzakelijk acht voor de behandeling van het
beroepschrift.
8. De beroepscommissie beoordeelt het besluit waartegen beroep is aangetekend uitsluitend naar
de stand van zaken ten tijde van het nemen van het desbetreffende besluit, tenzij:
a. het besluit betrekking heeft op de vaststelling of een licentiehouder al dan niet heeft voldaan
aan genormeerde prestaties in het plan van aanpak en uiteindelijk de licentievoorwaarde of –
voorwaarden als bedoeld in artikel 13 en 14 van dit reglement.
De beoordeling zal in dit geval geschieden naar de stand van zaken op de datum waarop aan
die genormeerde prestaties of licentievoorwaarde of -voorwaarden moest zijn voldaan;
b. het besluit betrekking heeft op de intrekking van de licentie.
De beoordeling zal in dit geval geschieden naar de stand van zaken ten tijde van behandeling
van het beroep.
9. De beroepscommissie kan een besluit van de licentiecommissie bevestigen, geheel of gedeeltelijk
vernietigen en/of opnieuw recht doen.
10. De beroepscommissie doet zo spoedig mogelijk uitspraak.
11. Indien en voor zover de beroepscommissie een besluit vernietigt, doet zij opnieuw recht naar de
stand van zaken ten tijde van het nemen van het vernietigde besluit, tenzij het besluit betrekking
heeft op:
a. de vaststelling of een licentiehouder al dan niet heeft voldaan aan de genormeerde prestaties
of licentievoorwaarde of -voorwaarden in het plan van aanpak als bedoeld in artikel 13 en 14
van dit reglement.
In dit geval zal opnieuw recht worden gedaan naar de stand van zaken op de datum waarop
aan die genormeerde prestaties, licentievoorwaarde of -voorwaarden moest zijn voldaan;
b. het intrekken van de licentie;
In dit geval zal opnieuw recht worden gedaan naar de stand van zaken ten tijde van
behandeling van het beroep.
12. De betrokken licentiehouder, noch derden kunnen aan de gehele of gedeeltelijke vernietiging van
een besluit enig recht op schadeloosstelling ontlenen.
13. Indien en voor zover de burgerlijke rechter een uitspraak van de beroepscommissie vernietigt, zal
de beroepscommissie de zaak met inachtneming van deze uitspraak herbeoordelen.
Artikel 10 - Samenstelling licentiecommissie
1. De licentiecommissie bestaat uit ten minste vijf leden. De commissie heeft haar zetel in het
bondsbureau te Zeist.
2. Ten minste twee leden van de licentiecommissie dienen de hoedanigheid van meester in de
rechten of master of laws met civiel effect te bezitten. Van de licentiecommissie zijn tevens ten
minste twee personen lid die beschikken over financiële deskundigheid. Voorts kunnen van de
licentiecommissie deel uit maken personen die beschikken over deskundigheid ter zake van de
overige kaders als genoemd in artikel 3 lid 1 van dit reglement.
3. De licentiecommissie neemt slechts besluiten indien ten minste drie leden ter vergadering
aanwezig zijn. De leden van de licentiecommissie kunnen zich ter vergadering niet doen
vertegenwoordigen. In geval de stemmen staken, is de stem van de voorzitter van de
licentiecommissie doorslaggevend.
4. De leden van de licentiecommissie worden op voordracht van het bestuur amateurvoetbal of ten
minste vijf leden van de ledenraad amateurvoetbal benoemd door de ledenraad amateurvoetbal.
De voorzitter van de licentiecommissie wordt in hoedanigheid benoemd.
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5. De leden van de licentiecommissie worden benoemd voor de duur van drie jaren, met dien
verstande dat voor zover mogelijk jaarlijks een derde van de leden aftreedt, volgens een door de
licentiecommissie op te maken rooster. Aftredende leden kunnen terstond worden herbenoemd
met dien verstande dat de totale zittingstermijn voor leden van de licentiecommissie ten hoogste
twaalf jaren bedraagt.
6. De leden treden, behoudens het bepaalde in lid 7 van dit artikel, in functie met ingang van de dag
volgende op die van de ledenraad amateurvoetbal waarop zij zijn benoemd tot en met de dag
waarop de derde daaropvolgende najaarsvergadering van de ledenraad amateurvoetbal wordt
gehouden.
7. In geval van een tussentijdse vacature zal het bestuur amateurvoetbal schriftelijk een nieuw lid
aan de leden van de ledenraad amateurvoetbal voordragen. Indien geen der stemgerechtigde
leden bezwaar maakt binnen de door het bestuur amateurvoetbal gestelde termijn, wordt het
nieuwe lid aangesteld door het bestuur amateurvoetbal en zal hij in de eerstvolgende ledenraad
amateurvoetbal formeel worden benoemd. Het aldus benoemde lid neemt op het rooster van
aftreden de plaats van zijn voorganger in.
8. Het bestuur amateurvoetbal voorziet in de secretariaatsbijstand ten behoeve van de
licentiecommissie. Een secretaris dient te beschikken over een bedrijfseconomische en/of een
juridische vooropleiding en kan niet gelijktijdig secretaris zijn van de beroepscommissie.
Artikel 11 - Samenstelling beroepscommissie
1. De beroepscommissie bestaat uit ten minste vijf leden. De beroepscommissie heeft haar zetel in
het bondsbureau te Zeist.
2. Ten minste twee leden van de beroepscommissie dienen de hoedanigheid van meester in de
rechten of master of laws met civiel effect te bezitten. De namen van deze leden worden geplaatst
op een op te stellen lijst A.
3. Van de beroepscommissie zijn tevens ten minste twee personen lid die beschikken over financiële
deskundigheid en kunnen voorts deel uit maken personen die beschikken over deskundigheid ter
zake van de overige kaders als genoemd in artikel 3 lid 1 van dit reglement. De namen van deze
leden worden met vermelding van hun specifieke deskundigheid geplaatst op een op te stellen lijst
B.
4. De behandeling van beroepszaken vindt plaats door ten minste drie leden van de commissie. Ten
minste één van deze drie leden is afkomstig van lijst A en zal bij de behandeling van de zaak
fungeren als voorzitter. In geval de stemmen staken, is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
5. De leden van de beroepscommissie worden op voordracht van het bestuur amateurvoetbal of ten
minste vijf leden van de ledenraad amateurvoetbal benoemd door de ledenraad amateurvoetbal.
De voorzitter van de beroepscommissie wordt in hoedanigheid benoemd.
6. De leden van de beroepscommissie worden benoemd voor de duur van drie jaren, met dien
verstande dat voor zover mogelijk jaarlijks een derde van de leden aftreedt, volgens een door de
beroepscommissie op te maken rooster. Aftredende leden kunnen terstond worden herbenoemd
met dien verstande dat de totale zittingstermijn voor leden van de beroepscommissie ten hoogste
twaalf jaren bedraagt.
7. De leden treden, behoudens het bepaalde in lid 8 van dit artikel, in functie met ingang van de dag
volgende op die van de ledenraad amateurvoetbal waarop zij zijn benoemd tot en met de dag
waarop de derde daaropvolgende najaarsvergadering van de ledenraad amateurvoetbal wordt
gehouden.
8. In geval van een tussentijdse vacature zal het bestuur amateurvoetbal schriftelijk een nieuw lid
aan de leden van de ledenraad amateurvoetbal voordragen. Indien geen der stemgerechtigde
leden bezwaar maakt binnen de door het bestuur amateurvoetbal gestelde termijn wordt het
nieuwe lid aangesteld door het bestuur amateurvoetbal en zal hij in de eerstvolgende ledenraad
amateurvoetbal formeel worden benoemd. Het aldus benoemde lid neemt op het rooster van
aftreden de plaats van zijn voorganger in.
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9. Het bestuur amateurvoetbal voorziet in de secretariaatsbijstand ten behoeve van de
beroepscommissie. Een secretaris dient te beschikken over een bedrijfseconomische en/of
juridische vooropleiding en kan niet gelijktijdig secretaris zijn van de licentiecommissie.
Artikel 12: Onverenigbaarheden
1. Leden van de licentiecommissie en beroepscommissie zijn onafhankelijk.
2. Personen die:
a. deel uitmaken van de wetgevende macht van de KNVB;
b. deel uitmaken van de bestuurlijke macht van de KNVB;
c. deel uitmaken van de raad van toezicht amateurvoetbal;
d. deel uitmaken van de raad van commissarissen betaald voetbal;
e. deel uitmaken van de reglementscommissie;
f. deel uitmaken van tuchtrechtelijke organen van de KNVB;
g. deel uitmaken van het bestuur of een toezichthoudend orgaan van een amateurvereniging in
de mannen veldvoetbalcompetities tweede en derde divisie en/of de hieraan gelieerde
stichting;
h. deel uitmaken van het bestuur of een toezichthoudend orgaan van een
betaaldvoetbalorganisatie;
i. deel uitmaken van het bestuur van een aan de KNVB gelieerde belangenorganisatie;
j. een functie van werknemer bekleden bij de KNVB;
kunnen geen lid zijn van de licentiecommissie of de beroepscommissie.
3. Personen die:
a. sponsor zijn dan wel deel uitmaken van het bestuur of een ander orgaan van een sponsor,
dan wel werknemer zijn van een sponsor van een amateurvereniging en/of
betaaldvoetbalorganisatie;
b. lid zijn van een amateurvereniging in de mannen veldvoetbalcompetities tweede en derde
divisie maar geen deel uitmaken van het bestuur of een toezichthoudend orgaan van deze
amateurvereniging en/of de hieraan gelieerde stichting;
c. een al dan niet betaalde functie bekleden in een betaaldvoetbalorganisatie maar geen deel
uitmaken van het bestuur of een toezichthoudend orgaan van deze betaaldvoetbalorganisatie;
kunnen lid zijn van de licentiecommissie of de beroepscommissie. Deze personen mogen echter
niet deelnemen aan de behandeling en besluitvorming over een club waar ze uit dien hoofde
enige relatie mee hebben.
4. Een persoon kan niet tegelijk lid zijn van de licentiecommissie en de beroepscommissie.
5. Indien dient te worden beslist omtrent een aangelegenheid waarbij een lid van de
licentiecommissie of de beroepscommissie, direct of indirect, persoonlijk is betrokken, bijvoorbeeld
via zijn familie of aanverwanten, of als lid, aandeelhouder of adviseur, meldt het lid dit terstond
aan de andere leden van de commissie waarvan hij lid is en onthoudt hij zich van deelneming aan
de beraadslaging en besluitvorming ter zake.
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Titel 4: Maatregelen en sancties
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:
a. publieke waarschuwing;
b. het opstellen van een plan van aanpak dat door de licentiecommissie dient te worden
goedgekeurd;
c. geldboete van ten hoogste € 4.500,- per overtreding en/of nieuw opgelegde verplichting;
d. een of meer wedstrijdpunten in mindering op de ranglijst van de competitie. Hierbij geldt dat
indien deze sanctie eerst onherroepelijk is geworden nadat de laatste wedstrijd in de reguliere
competitie van dat seizoen is gespeeld, de wedstrijdpunten in mindering worden gebracht bij
aanvang van het eerstvolgende seizoen;
e. plaatsing in de naast lagere competitie met ingang van het eerstvolgende seizoen;
f. uitsluiting van (verdere) deelname aan de mannen veldvoetbalcompetities tweede en derde
divisie;
g. intrekking van een licentie.
2. Als uitgangspunt geldt dat indien een licentiehouder niet voldoet aan:
a. licentie-eis S.05 (Aantal contractspelers en schriftelijk contract), licentie-eis F.05
(Betalingsachterstand uit hoofde van transferactiviteiten) en/of licentie-eis F.06
(Betalingsachterstand bij werknemers), een of meer wedstrijdpunten in mindering worden
gebracht tot maximaal negen wedstrijdpunten per licentievoorwaarde per seizoen;
b. een licentie-eis uit categorie A anders dan de licentievoorwaarden als genoemd in lid 2 onder
a van dit artikel, de verplichting wordt opgelegd om een plan van aanpak ter goedkeuring voor
te leggen aan de licentiecommissie;
c. een licentie-eis uit categorie B, een geldboete wordt opgelegd.
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.
Artikel 14 - Plan van aanpak
1. Indien de verplichting wordt opgelegd tot het opstellen van een plan van aanpak, dat door de
licentiecommissie dient te worden goedgekeurd, wordt ter zake van de tekortkoming geen
geldboete opgelegd, indien de licentiehouder binnen een door de licentiecommissie vast te stellen
termijn een plan van aanpak heeft opgesteld, waarin is aangegeven op welke wijze en op welk
moment de licentiehouder aan de voor hem geldende licentievoorwaarde of -voorwaarden zal
voldoen.
2. Het plan van aanpak als bedoeld in lid 1 van dit artikel, dient te voorzien in concrete prestaties van
de licentiehouder waaraan op daarvoor vastgestelde data dient te zijn voldaan. De
licentiecommissie stelt bij de goedkeuring van het plan van aanpak een sanctietraject vast waarin
vastligt welke sancties - in voorkomende gevallen achtereenvolgend - zijn verbonden aan het niet
of niet tijdig voldoen aan in het plan van aanpak geformuleerde prestaties (genormeerde
prestaties) en uiteindelijk de voor hem geldende licentievoorwaarde of -voorwaarden.
3. Het bij een plan van aanpak behorend sanctietraject kan voorzien in het achtereenvolgens
opleggen van één of meer van de sancties als genoemd in artikel 13 lid 1 van dit reglement indien
de licentiehouder niet aan de genormeerde prestaties en uiteindelijk de voor hem geldende
licentievoorwaarde of -voorwaarden voldoet.
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4. De in lid 3 van dit artikel genoemde sancties kunnen onverminderd het bepaalde in artikel 15 lid 2
van dit reglement en het bepaalde in het Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal, slechts
worden opgelegd indien en voor zover het bij de goedkeuring van het plan van aanpak
vastgestelde sanctietraject hierin voorziet.
5. Een plan van aanpak kan door de licentiecommissie op verzoek van de licentiehouder worden
herzien indien daartoe naar oordeel van de licentiecommissie gronden aanwezig zijn. Een
herzieningsverzoek dient ten minste twee weken voor de datum waarop aan de desbetreffende
genormeerde prestatie en uiteindelijk de licentievoorwaarde of -voorwaarden dient te zijn voldaan,
te zijn ontvangen. De herziening kan geen betrekking hebben op de in het oorspronkelijke plan
van aanpak gestelde datum waarop aan de desbetreffende genormeerde prestatie en uiteindelijk
de licentievoorwaarde of -voorwaarden dient te zijn voldaan. Indien het verzoek tot herziening
wordt gehonoreerd, stelt de licentiecommissie zo nodig het sanctietraject als bedoeld in lid 4 van
dit artikel, opnieuw vast. Een verzoek tot herziening heeft geen schorsende werking. Tegen een
beslissing op een verzoek tot herziening staat geen beroep open.
6. Indien gedurende de looptijd van een plan van aanpak nieuwe feiten of omstandigheden opkomen
die de licentiecommissie ten tijde van de goedkeuring als bedoeld in lid 2 van dit artikel niet
bekend waren, kan de licentiecommissie, indien daartoe naar oordeel van de licentiecommissie
gronden aanwezig zijn, de verplichting opleggen tot het opstellen van een aangepast plan van
aanpak, met dien verstande dat de in het oorspronkelijke plan van aanpak gestelde data waarop
aan de desbetreffende genormeerde prestatie en uiteindelijk de licentievoorwaarde of voorwaarden dient te zijn voldaan, niet kunnen worden gewijzigd. Het bepaalde in dit artikel ten
aanzien van de voorwaarden waaraan een plan van aanpak moet voldoen, is alsdan van
overeenkomstige toepassing.
Titel 5: Verval en intrekking licentie
Artikel 15: Verval en intrekking licentie
1. Een licentie vervalt:
a. in de gevallen genoemd in artikel 4 lid 6 van dit reglement;
b. door ontbinding van de licentiehouder;
c. door het eindigen van het lidmaatschap van de sectie amateurvoetbal of het KNVBlidmaatschap van de licentiehouder;
d. door intrekking ingevolge lid 2 van dit artikel;
e. doordat de licentiehouder in staat van faillissement verkeert krachtens rechterlijke uitspraak
waartegen geen voorziening meer kan worden ingesteld.
2. De licentiecommissie en de beroepscommissie zijn bevoegd tot intrekking van een licentie indien
een licentiehouder:
a. niet voldoet aan één of meer licentievoorwaarden en volgens het plan van aanpak intrekking
van de licentie kan geschieden;
b. niet of niet tijdig een plan van aanpak zoals omschreven in artikel 13 en 14 van dit reglement
heeft opgesteld;
c. niet of niet tijdig voldoet aan de uit dit reglement voortvloeiende verplichtingen tot het
verstrekken van informatie en gegevens als bedoeld in artikel 5 van dit reglement en/of het
verlenen van medewerking, verstrekken van daartoe benodigde informatie en het desgevraagd
verschaffen van de toegang tot gebouwen of terreinen als bedoeld in artikel 5 lid 9 en artikel 6
lid 4 van dit reglement;
d. en/of de aan de licentiehouder gelieerde stichting failliet is verklaard, dan wel indien aan de
licentiehouder en/of de aan de licentiehouder gelieerde stichting, al dan niet voorlopig,
surséance van betaling is verleend.
e. een plan van aanpak heeft ingediend dat onherroepelijk is afgekeurd.
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3. In de gevallen als bedoeld in lid 2 van dit artikel stelt de licentiecommissie de datum vast waarop
de licentie wordt ingetrokken.
4. Met ingang van de datum waarop de licentie is geëindigd, vervalt het recht van de licentiehouder
als beschreven in artikel 4 lid 3 van dit reglement en zal het betreffende elftal van de club wiens
licentie wordt ingetrokken door het bestuur amateurvoetbal twee niveaus lager worden ingedeeld,
zulks met ingang van het eerst volgende seizoen.
Overzicht licentievoorwaarden per 1 juli 2016
Divisie:
Nr:
Categorie:
Omschrijving:
Sportief kader
Tweede en derde
Tweede en derde
Tweede en derde
Tweede en derde
Tweede en derde

S.01
S.02
S.03
S.04
S.05
S.06
S.07

A
A
B
A
B

Jeugdopleidingsplan / kwaliteit- en performancemodel jeugdopleidingen
Jeugdteams per categorie
Registratie / lidmaatschap spelers
Aantal contractspelers / schriftelijk contract + registratie
Anti-discriminatie en anti-racisme beleid

Organisatie kader en Administratief kader
Tweede en derde P.01
B
Clubsecretariaat
Tweede en derde P.02
B
Voorzitter
Tweede en derde P.03
B
Penningmeester
Tweede en derde P.04
B
Veiligheidscoördinator
P.05
P.06
Tweede en derde P.07
B
Fysiotherapeut
Tweede en derde P.08
B
Technische staf - trainer-coach
Tweede en derde P.09
A
Technische staf - hoofd jeugdopleidingen
Tweede
P.10
B
Technische staf - assistent trainer-coach
Tweede en derde P.11
B
Beleid met betrekking tot stewarding, draaiboek orde handhaving
P.12
Tweede
P.13
A
Technische staf – jeugdcoaches
Tweede
P.14
A
Taak-/functieomschrijving van functionarissen
Tweede en derde P.15
B
Meldplicht significante wijzigingen organisatie
Tweede en derde P.16
B
Verplichting invullen vacante posities
P.17
Juridisch kader
Tweede en derde
Tweede en derde
Tweede en derde
Tweede

L.01
L.02
L.03
L.04

B
B
B
A

Deelname aan KNVB competities / reglementen
Actuele statuten van alle rechtspersonen
Actueel uittreksel uit het KvK-register
Waarborgen onafhankelijkheid club

Infrastructureel kader
Tweede en derde I.01
I.02
Tweede en derde I.03
Tweede en derde I.04

B
B
B

Veiligheidsverklaring
Beschikbaarheid accommodatie / eigendom
Beschikbaarheid trainingsfaciliteit / eigendom
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Tweede en derde
Tweede en derde
Tweede en derde
Tweede en derde
Tweede en derde
Tweede en derde
Tweede
Tweede en derde
Tweede en derde
Tweede en derde
Tweede en derde
-

I.05
I.06
I.07
I.08
I.09
I.10
I.11
I.12
I.13
I.14
I.15
I.16
I.17
I.18
I.19
I.20
I.21
I.22

B
A
A
A
B
B
B
B
B
A
A
-

Capaciteit accommodatie
Bedrijfswaarde lichtinstallatie (lux)
Eerste hulp ruimte
Speelveld: specificaties en afmetingen
Omroepinstallatie
Trainingsfaciliteiten / kwaliteitsnorm
Reglement van Orde
Sanitaire voorzieningen
Bewegwijzering
Dopingcontrolestation
Voorzieningen minder valide toeschouwers
-

Financieel kader
Tweede en derde
Tweede
Tweede en derde
Tweede en derde
Tweede en derde
Tweede en derde
Tweede
-

F.01
F.02
F.03
F.04
F.05
F.06
F.07
F.08
F.09
F.10
F.11
F.12
F.13
F.14

A
A
A
A
B
B
B
-

Jaarstukken
Begroting
Betalingsachterstand transferactiviteiten
Betalingsachterstand bij werknemers
Betalingsachterstand bij Belastingdienst
Meldplicht club zijnde schuldeiser
Meldplicht wezenlijke wijzigingen financiële positie
-

8.2

Benoemen leden Licentiecommissie - en beroepscommissie
licentiesysteem amateurvoetbal

De vergadering stemt in met de volgende benoemingen en neemt kennis van de toelichtingen.
Licentiecommissie
rol/specialiteit
voorzitter, sport org, infrastr
juridisch
juridisch
financieel
financieel

naam
Ed Bos
Frans Aartsen
Klaas Dijkstra
Hans Douw
Peter Pluk

geb
1949
1973
1972
1965
1966

woonplaats
Rijnsburg
Harderwijk
Winterswijk
Voorschoten
Cuijk
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sport, org, infrastr
sport, org, infrastr

mw. Kirsten Achterberg
Arjen Schepers

1969
1973

Culemborg
Zwolle

naam
Jan Monsma
mw. Nathalie Kothai
Wouter Reijnders
Thomas van der Lans
Jeroen Vredevoogd
René Westra

geb
1953
1984
1987
1977
1982
1958

woonplaats
Bennekom
Groningen
De Bilt
Den Haag
Haren
Arnhem

Beroepscommissie
rol/specialiteit
voorzitter, jurist
juridisch
juridisch
juridisch
financieel
sport, org, infrastr

9.

VOORSTELLEN TOT AANPASSING VAN DE REGLEMENTEN

9.1 Afschaffen dispensatie leeftijdsgrens – artikel 15 Reglement Wedstrijden
Amateurvoetbal
De vergadering stemt in met onderstaande wijziging.
Artikel 15 - Deelneming, leeftijdsgrenzen, spelers
1. t/m 7.
1. t/m 7. (ongewijzigd)
8. Een speler mag in competities en/of
8. Een speler mag in competities en/of
toernooien voor senioren voor een of meer
toernooien voor senioren voor een of meer
teams in een of meer wedstrijden uitkomen
teams in een of meer wedstrijden uitkomen
indien hij ten minste 15 jaar oud is. Deze
indien hij ten minste 15 jaar oud is. Deze
leeftijdsgrens kan door het bestuur
leeftijdsgrens kan door het bestuur
amateurvoetbal worden teruggebracht tot 14
amateurvoetbal worden teruggebracht tot 14
jaar voor wedstrijden van competities die zijn
jaar voor wedstrijden van competities die zijn
ingedeeld in categorie B.
ingedeeld in categorie B.
9. t/m 11.
9. t/m 11.

9.2 Screening – artikel 36 en 106 Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal
De vergadering stemt in met onderstaande wijzigingen.
Artikel 36 – Omzetting van de voorwaardelijke in een onvoorwaardelijke straf
1. en 2.
3. a. Het verweer dient schriftelijk en met
redenen omkleed binnen zes
werkdagen
na verzending
van de mededeling in het
bezit van de arbeidsorganisatie te zijn.
b. Het verweerschrift dient te zijn
ondertekend en te zijn voorzien van

1. en 2.
3. a. Het verweer dient schriftelijk en met
redenen omkleed binnen zes werkdagen
na verzending van de mededeling in het
bezit van de arbeidsorganisatie te zijn.
b. Het verweerschrift dient te zijn
ondertekend en te zijn voorzien van
naam, voorletters en relatienummer van
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naam, voorletters en relatienummer van
betrokkene, of - indien betrokkene een
vereniging is - van de naam en
relatienummer van de vereniging en van
de naam, voorletters, relatienummer en
functie van degene die namens de
vereniging verweer voert.

4. t/m 9.

betrokkene, of - indien betrokkene een
vereniging is - van de naam en
relatienummer van de vereniging en van
de naam, voorletters, relatienummer en
functie van degene die namens de
vereniging verweer voert.
c. Toezending van het verweerschrift kan
per post, fax of e-mail plaatsvinden. Bij
twijfel over de identiteit van de afzender,
kan de tuchtcommissie nazending van
een getekend exemplaar per post
gelasten.
4. t/m 9.

Artikel 106 – Door mondelinge aanzegging aanhangig gemaakte zaken
1. Indien de tuchtcommissie van oordeel is dat
1. Indien de tuchtcommissie van oordeel is dat
geen nader onderzoek nodig is, kan bij zaken
geen nader onderzoek nodig is, dient kan bij
die aanhangig zijn gemaakt door mondelinge
zaken die aanhangig zijn gemaakt door
aanzegging, aan betrokkene de keuze
mondelinge aanzegging, aan betrokkene de
worden gelaten:
keuze te worden gelaten:
a. mondeling verweer te voeren tijdens de
a. mondeling verweer te voeren tijdens de
behandeling van de reeds aanhangige
behandeling van de reeds aanhangige
zaak, waarna de mondeling aangezegde
zaak, waarna de mondeling aangezegde
zaak tegelijk met de reeds aanhangige
zaak tegelijk met de reeds aanhangige
zaak kan worden afgedaan, of
zaak kan worden afgedaan, of
b. schriftelijk verweer te voeren, in welk
b. schriftelijk verweer te voeren, in welk
geval
titel 5 van dit hoofdstuk van
geval
titel 5 van dit hoofdstuk van
toepassing is.
toepassing is.
2. Voordat betrokkene de keuze maakt, wijst de 2. Voordat betrokkene de keuze maakt, wijst de
voorzitter hem erop, dat hij door te kiezen
voorzitter hem erop, dat hij door te kiezen
voor direct mondeling verweer, afstand doet
voor direct mondeling verweer, afstand doet
van de in titel 4 genoemde rechten:
van de in titel 4 genoemde rechten:
a. zich te laten bijstaan door een advocaat of
a. zich te laten bijstaan door een advocaat of
gemachtigde, indien hij zich nog niet van
gemachtigde, indien hij zich nog niet van
bijstand had voorzien;
bijstand had voorzien;
b. getuigen op te roepen of mee te brengen;
b. getuigen op te roepen of mee te brengen;
c. schriftelijke verklaringen ter kennis van de
c. schriftelijke verklaringen ter kennis van de
tuchtcommissie te brengen.
tuchtcommissie te brengen.
3. en 4.
3. en 4. Ongewijzigd

9.3 Screening – naamswijziging Bewaarnummer – artikel 102 Reglement
Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal en artikel 5 Reglement
Overschrijvingsbepalingen Amateurvoetbal
De vergadering stemt in met onderstaande wijzigingen.
REGLEMENT TUCHTRECHTSPRAAK AMATEURVOETBAL
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Begripsbepalingen
Besluiten:

de via het door het bestuur amateurvoetbal voor publicatie aangewezen
medium of in het Handboek competitiezaken amateurvoetbal
Bewaarnummer gepubliceerde besluiten van een orgaan van de KNVB.

Artikel 102 – Registratieregeling
1. t/m 7.
8. De verhouding tussen het aantal registraties
en de daarop gebaseerde uitsluitingen,
alsmede de daarmee gemoeide kosten
worden gepubliceerd in het Bewaarnummer.

9. t/m 11.

1. t/m 7. (ongewijzigd)
8. De verhouding tussen het aantal registraties
en de daarop gebaseerde uitsluitingen,
alsmede de daarmee gemoeide kosten
worden gepubliceerd in het Handboek
competitiezaken amateurvoetbal.
Bewaarnummer.
9. t/m 11. (ongewijzigd)

REGLEMENT OVERSCHRIJVINGSBEPALINGEN AMATEURVOETBAL
Artikel 5 – Beperking speelgerechtigdheid
1. t/m 5.
6. Het bestuur amateurvoetbal stelt jaarlijks
richtlijnen vast voor het maken van afspraken
tussen clubs met betrekking tot het
uitnodigen van leden van andere clubs. De
richtlijnen worden gepubliceerd in het
Bewaarnummer.
7.

9.4

1. t/m 5. (ongewijzigd)
6. Het bestuur amateurvoetbal stelt jaarlijks
richtlijnen vast voor het maken van afspraken
tussen clubs met betrekking tot het
uitnodigen van leden van andere clubs. De
richtlijnen worden gepubliceerd in het
Handboek competitiezaken amateurvoetbal.
Bewaarnummer.
7. (ongewijzigd)

Met opmaak: Regelafstand: enkel, Tabstops: Niet op 8 cm
+ 16 cm

Overschrijving na beëindiging lidmaatschap club - artikel 7 Reglement
Overschrijvingsbepalingen Amateurvoetbal

De vergadering stemt in met onderstaande wijziging. Deze wijziging vloeit voort uit het kort geding van
v.v. Glanerbrug.
Artikel 7 – De termijnen voor indiening van een aanvraag en aanvang speelgerechtigdheid
1. t/m 3.
1. t/m 3. (ongewijzigd)
4. Overschrijving wordt bovendien zo spoedig
4. Overschrijving wordt bovendien zo spoedig
mogelijk, doch uiterlijk een maand nadat de
mogelijk, doch uiterlijk een maand nadat de
aanvraag is ontvangen, verleend aan:
aanvraag is ontvangen, verleend aan:
a. een speler van een club
a. een speler van een club:
- die is ontbonden of
- die niet langer lid is van de KNVB als
- niet meer met enig team of elftal aan
genoemd in artikel 6 lid 1 van de
een competitie deelneemt of
Statuten; of
met een andere toegelaten club
- die is ontbonden of
een
nieuwe club
- niet meer met enig team of elftal aan
vormt, dan wel op een
een competitie deelneemt of
andere wijze een fusie aangaat;
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b. een speler, die gedurende ten minste 12
aan de aanvraag voorafgaande maanden
niet meer voor een club aan bindende
wedstrijden heeft deelgenomen, terwijl hij
gedurende die tijd niet uit het
lidmaatschap
is ontzet, uitgesloten of
geschorst is geweest. In geval van schorsing
of uitsluiting wordt deze periode van 12
maanden met een periode van schorsing
of uitsluiting verlengd.

5.

met een andere toegelaten club
een nieuwe club vormt, dan wel op een
andere wijze een fusie aangaat;
b. een speler, die gedurende ten minste 12
aan de aanvraag voorafgaande maanden
niet meer voor een club aan bindende
wedstrijden heeft deelgenomen, terwijl hij
gedurende die tijd niet uit het
lidmaatschap
is ontzet, uitgesloten of
geschorst is geweest. In geval van schorsing
of uitsluiting wordt deze periode van 12
maanden met een periode van schorsing
of uitsluiting verlengd.
5. (ongewijzigd)

9.5 Implementatie uitvoerings-/wijzigingsbesluit – topklasse en contractspelers
in het amateurvoetbal
VOORSTELLEN TOT WIJZIGING VAN DE REGLEMENTEN AMATEURVOETBAL
REGLEMENT AMATEURVOETBAL
De vergadering stemt in met onderstaande wijzigingen. In de algemene begripsbepalingen wordt
daarnaast een omschrijving opgenomen van ‘contractspeler’, ‘spelerscontract’ en ‘gelieerde stichting’
Titel 8: Verhouding clubs en contractspelers
Met opmaak: Niet Markeren

Artikel 34 - Spelerscontract
1. De overeenkomst tussen een vereniging of een daaraan gelieerde stichting, die door het bestuur
amateurvoetbal is erkend en geregistreerd, en een contractspeler moet schriftelijk worden
vastgelegd. Het bestuur amateurvoetbal stelt een standaardcontract vast waarvan de inhoud in elk
spelerscontract moet worden opgenomen. Het bestuur amateurvoetbal kan op een door een
amateurvereniging gemotiveerd verzoek ontheffing verlenen van een of meer bepalingen van dat
standaardcontract.
2. De geldigheid van een spelerscontract mag niet afhankelijk worden gesteld van de uitslag van een
(positieve) medische keuring of het verkrijgen van een tewerkstellingsvergunning.
3. Het is niet toegestaan met een speler jonger dan 18 jaar een spelerscontract te sluiten met een
looptijd langer dan drie jaar. Ieder beding waarin een langere periode is overeengekomen, is nietig.
4. Het contract moet in drievoud worden opgemaakt en getekend. De exemplaren van het contract
moeten binnen een week na ondertekening per aangetekende brief door de vereniging aan het
secretariaat amateurvoetbal worden gezonden ter registratie door het bestuur amateurvoetbal.
Indien bij de onderhandelingen betreffende de totstandkoming van het spelerscontract gebruik is
gemaakt van een intermediair als bedoeld in het Reglement Intermediairs, dan dient de
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vertegenwoordigingsovereenkomst als bedoeld in voornoemd reglement als bijlage bij het
spelerscontract ter registratie door het bestuur amateurvoetbal te worden aangeboden. Twee
exemplaren worden, na registratie door het bestuur amateurvoetbal aan de vereniging of de
daaraan gelieerde stichting teruggezonden, die een daarvan moet uitreiken aan de contractspeler
of diens wettelijke vertegenwoordiger.
5. Het spelerscontract dient op 30 juni van enig jaar te eindigen, tenzij er sprake is van een
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
6. Het spelerscontract zal worden geregistreerd indien:
a. aan de bepalingen van de Statuten en reglementen is voldaan en de speler de leeftijd van 16
jaar heeft bereikt;
b. de speler rechtens bevoegd was een overeenkomst te sluiten met de amateurvereniging of de
daaraan gelieerde stichting;
7. Van de registratie zal door het secretariaat amateurvoetbal mededeling worden gedaan aan de
voormalige werkgever.
Artikel 35 – Nieuw contract
1. Een vereniging of een daaraan gelieerde stichting die een spelerscontract wil sluiten met een
speler die een spelerscontract heeft met een andere vereniging of een daaraan gelieerde stichting,
dient vooraf laatstgenoemde vereniging of een daaraan gelieerde stichting schriftelijk te informeren
over zijn voornemen de desbetreffende speler daartoe te benaderen.
2. Een contractspeler kan slechts een contract met een andere vereniging of een daaraan gelieerde
stichting sluiten als zijn huidige contract is beëindigd of binnen zes maanden zal eindigen.
Artikel 36 – Uitlenen
1. Het uitlenen van een contractspeler aan een andere vereniging of een daaraan gelieerde stichting
is alleen mogelijk, indien de betrokken contractspeler daarmee schriftelijk instemt.
2. Een contractspeler die is uitgeleend aan een vereniging of een daaraan gelieerde stichting kan
slechts overschrijving verkrijgen naar een derde vereniging indien hiertoe schriftelijke toestemming
is verkregen van de uitlenende vereniging of een daaraan gelieerde stichting.
3. De minimumduur van de uitleenperiode van een contractspeler bedraagt een seizoen.
4. Gedurende de uitleenperiode blijft de tussen de contractspeler en de uitlenende vereniging of een
daaraan gelieerde stichting gesloten arbeidsovereenkomst van kracht. De uitlenende vereniging of
een daaraan gelieerde stichting zal alle uit vorengenoemde arbeidsovereenkomst voortvloeiende
verplichtingen volledig nakomen.
5. Van het bepaalde in lid 4 van dit artikel kan schriftelijk door de speler en de uitlenende vereniging
of een daaraan gelieerde stichting worden afgeweken, in die zin dat de speler en de uitlenende
vereniging of een daaraan gelieerde stichting kunnen besluiten tijdelijk geen uitvoering te geven
aan de tussen hen gesloten arbeidsovereenkomst.
6. Indien een contractspeler voor een periode van uitlenen aanvullende vergoedingen met de
inlenende vereniging of een daaraan gelieerde stichting overeenkomt, ontheft die overeenkomst de
uitlenende vereniging of een daaraan gelieerde stichting niet van haar verplichtingen jegens de
contractspeler tenzij anders overeengekomen.
7. De uitlenende vereniging of een daaraan gelieerde stichting dient ten minste die verzekeringen af
te sluiten, die noodzakelijk zijn om alle risico’s die de speler bij de inlenende vereniging of een
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daaraan gelieerde stichting loopt, te verzekeren, tenzij is overeengekomen dat de inlenende
vereniging of een daaraan gelieerde stichting die verzekeringen zal afsluiten.
8. Het bepaalde in het Reglement Overschrijvingsbepalingen Amateurvoetbal is van overeenkomstige
toepassing op het uitlenen van contractspelers.
Artikel 37 – Speelgerechtigdheid contractspeler bij sluiten contract:
Een contractspeler kan tijdelijk speelgerechtigd worden verklaard voor een andere vereniging zulks
uitsluitend op basis van een uitleenovereenkomst als bedoeld in artikel 36 van dit reglement en zulks
met inachtneming van het bepaalde in artikel 35 van dit reglement.
Artikel 3438 – Slotbepaling
(…)
Artikel 3539 - Overgangsregelingen
(…)
REGLEMENT OVERSCHRIJVINGSBEPALINGEN AMATEURVOETBAL

REGLEMENT OVERSCHRIJVINGSBEPALINGEN AMATEURVOETBAL
De vergadering stemt in met onderstaande wijzigingen.
Artikel 1
1. Dit reglement is van toepassing op:
a. de overschrijving van een amateurspeler van een amateurvereniging naar een andere
amateurvereniging waarbij hij aan bindende wedstrijden wenst deel te nemen;
b. de overschrijving van een amateurspeler van een amateurvereniging naar een andere
amateurvereniging waarmee hij een spelerscontract heeft gesloten of met de aan die
amateurvereniging gelieerde stichting een spelerscontract heeft gesloten en als contractspeler
aan bindende wedstrijden wenst deel te nemen;
c. de overschrijving van een contractspeler van een amateurvereniging naar een andere
amateurvereniging waarbij hij als amateurspeler aan bindende wedstrijden wenst deel te
nemen;
d. de overschrijving van een contractspeler van een amateurvereniging naar een andere
amateurvereniging waarmee hij een spelerscontract heeft gesloten of met de aan die
amateurvereniging gelieerde stichting een spelerscontract heeft gesloten en als contractspeler
aan bindende wedstrijden wenst deel te nemen;
e. de overschrijving van een jeugdspeler uitkomend als amateurspeler voor een
betaaldvoetbalorganisatie naar een andere betaaldvoetbalorganisatie waarbij hij als
amateurspeler aan in bindende wedstrijden wenst deel te nemenzal uitkomen;
cf. de overschrijving van een speler van een amateurspelervereniging naar een buitenlandse club;
dg. de overschrijving van een speler van een buitenlandse club naar een amateurvereniging of naar
een betaaldvoetbalorganisatie, waarbij hij als amateurspeler speler aanin bindende wedstrijden
wenst deel te nemenzal uitkomen.;
e. de overschrijving van een speler van de Women’s BeNe League uitkomend als amateurspeler
voor een betaaldvoetbalorganisatie, als amateurspeler naar een andere
betaaldvoetbalorganisatie.
2. De in lid 1 van dit artikel genoemde overschrijvingen kunnen kan worden verleend door het bestuur
amateurvoetbal.
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Artikel 7 – De termijnen voor indiening van een aanvraag en aanvang speelgerechtigdheid
1. DeEen aanvraag om overschrijving moet ingediend zijn voor de spelers:uiterlijk 15 juni.
- zoals genoemd in artikel 1 lid 1 onder a, b en e uiterlijk 15 juni;
- zoals genoemd in artikel 1 lid 1 onder c, d, en g uiterlijk 31 augustus.
2. Indien overschrijving wordt verleend, wordt de speler per 1 juli daaropvolgend speelgerechtigd voor
zijn nieuwe club.
- zoals genoemd in artikel 1 lid 1 onder a, b en e per 1 juli daaropvolgend speelgerechtigd voor
zijn nieuwe club;
- zoals genoemd in artikel 1 lid 1 onder c, d en g uiterlijk een maand na de datum waarop het
verzoek tot overschrijving het bondsbureau of het districtskantoor heeft bereikt, speelgerechtigd
voor zijn nieuwe club.
(…)

9.6

Invoering geoptimaliseerde voetbalpiramide

VOORSTELLEN TOT WIJZIGING VAN DE REGLEMENTEN AMATEURVOETBAL
REGLEMENT AMATEURVOETBAL
De vergadering stemt in met onderstaande wijzigingen
Artikel 2 – Organen van de sectie amateurvoetbal
Organen van de sectie amateurvoetbal zijn:
a. de ledenraad amateurvoetbal;
b. het bestuur amateurvoetbal;
c. de raad van toezicht amateurvoetbal;
d. de commissies met een rechtsprekende taak;
e. overige tuchtrechtelijke organen;
f. andere commissies en personen die krachtens de Statuten of reglementen door de ledenraad
amateurvoetbal belast zijn met een nader omschreven taak, waarbij aan hen
beslissingsbevoegdheid is toegekend.
Artikel 26 – Toelating tot de sectie amateurvoetbal
1. Tot de sectie amateurvoetbal kunnen worden toegelaten:
a. de rechtspersonen en natuurlijke personen, genoemd in artikel 6 lid 2 onder a en d van de
Statuten;
b. stichtingen, naamloze vennootschappen en besloten vennootschappen, genoemd in artikel 6 lid
2 onder b van de Statuten uitsluitend voor wat betreft hun jeugdteams overeenkomstig het
bepaalde in het Reglement Kwaliteit- en Performancemodel Jeugdopleidingen;
c. natuurlijke personen, genoemd in artikel 6 lid 2 onder e van de Statuten;
d. verenigingen, stichtingen, naamloze vennootschappen en besloten vennootschappen genoemd
in artikel 6 lid 2 onder a en b van de Statuten uitsluitend voor wat betreft het elftal uitkomend in
de Women’s BeNe League;
e. stichtingen, naamloze vennootschappen en besloten vennootschappen, genoemd in artikel 6 lid
2 onder b van de Statuten voor wat betreft hun tweede team.
2. a. Een vereniging, die toegelaten wenst te worden tot het lidmaatschap van de KNVB en tot de
sectie amateurvoetbal, dient daartoe met inachtneming van het bepaalde in artikel 6 lid 2 onder
a van de Statuten een schriftelijk verzoek in bij het bestuur amateurvoetbal. Tegelijk met dit
verzoek wordt door een vereniging een verzoek tot toelating van haar leden gedaan. De
vereniging treedt ten deze als vertegenwoordiger van de leden op.
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b. Het bestuur amateurvoetbal stelt de voorwaarden vast waaraan de verzoeken als bedoeld
onder a dienen te voldoen.
c. Tot de mannen veldvoetbalcompetities tweede en derde divisie kunnen uitsluitend die clubs
worden toegelaten die voldoen aan de voorwaarden en verplichtingen voor het verkrijgen en
behouden van een licentie zoals nader geregeld in het Licentiereglement Amateurvoetbal. De
tot de mannen veldvoetbalcompetities tweede en derde divisie toegelaten clubs dienen
gedurende hun deelname aan deze competities steeds te voldoen aan de voorwaarden en
verplichtingen die gelden voor het verkrijgen en behouden van een licentie zoals nader
geregeld in het Licentiereglement Amateurvoetbal.
d. Het bestuur amateurvoetbal besluit niet tot toelating van een club tot de mannen
veldvoetbalcompetities tweede en derde divisie dan nadat de licentiecommissie amateurvoetbal
ingevolge het bepaalde in het Licentiereglement Amateurvoetbal heeft vastgesteld dat de club
aan de licentie-eisen voldoet.
(…)
Artikel 36 – Uitlenen
(…)
3. De minimumduur van de uitleenperiode van een contractspeler bedraagt een seizoende periode
tussen twee overschrijvingsperiodes.
(…)
REGLEMENT WEDSTRIJDEN AMATEURVOETBAL
De vergadering stemt in met onderstaande wijzigingen.
Artikel 6 – Competitiestructuur
1. De divisies en klassen van de competitie amateurvoetbal zijn ingedeeld in twee categorieën:
- categorie A voor het prestatieve voetbal; en
- categorie B voor het overige voetbal.
2. De top van de competitiestructuur in categorie A bestaat voor zover het betreft de:
a. mannen veldvoetbalcompetitie, uit één tweede divisie en één zaterdag en één zondag derde
divisie topklasse met daaronder tweedrie zaterdag hoofdklassen en tweedrie zondag
hoofdklassen;
b. vrouwen veldvoetbalcompetitie:
internationaal: uit de door de Stichting Women’s BeNe League georganiseerde
Women’s BeNe League;
nationaal: uit één topklasse met daaronder twee hoofdklassen;
c. mannen zaalvoetbalcompetitie, uit één eredivisie met daaronder twee eerste divisies;
d. vrouwen zaalvoetbalcompetitie, uit één eredivisie.
3. Het bestuur amateurvoetbal stelt jaarlijks voor aanvang van de competitie de indeling van
elftallen/teams in divisies en/of klassen, en de indeling van de divisies en klassen in categorieën,
vast. Voor aanvang van de competitie wordt de indeling via het hiertoe door het bestuur
amateurvoetbal aangewezen medium kenbaar gemaakt met inbegrip van de voor dat seizoen
geldende promotie- en degradatieregeling(en).
(…)
6. Het bestuur amateurvoetbal kan om bijzondere redenen een of meer elftallen/teams in een of meer
hogere divisies en/of klassen plaatsen, mits daardoor naar het oordeel van het bestuur
amateurvoetbal geen belangen van andere verenigingen worden geschaad.
Artikel 12 – Terugtrekken uit de competitie
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1. Een vereniging is verplicht die elftallen/teams wedstrijden te laten spelen, die zij voor de
competities heeft ingeschreven en die door het bestuur amateurvoetbal zijn toegelaten.
2. a. Een vereniging kan elftallen/teams die uitkomen in een competitie die ingedeeld is in de
categorie A niet uit de competitie terugtrekken.
b. Een vereniging kan elftallen/teams die uitkomen in een competitie die ingedeeld is in de
categorie B wel uit de competitie terugtrekken, mits:
- het bestuur amateurvoetbal daartoe toestemming heeft verleend; en
- aan andere door het bestuur amateurvoetbal gestelde voorwaarden is voldaan.
3. Het bestuur amateurvoetbal bepaalt de gevolgen van het terugtrekken van elftallen/teams uit de
competitie.
4. Het tijdens een seizoen vervallen van de licentie van een club ingevolge het Licentiereglement
Amateurvoetbal heeft tot gevolg dat:
a. alle door dat elftal gespeelde wedstrijden als niet gespeeld worden beschouwd;
b. dat geen rekening wordt gehouden met eventueel in mindering gebrachte wedstrijdpunten
tengevolge van het niet opkomen tegen het teruggetrokken elftal;
c. het wederom deelnemen aan een volgende competitie alleen kan geschieden met toestemming
van het bestuur amateurvoetbal, dat daaraan voorwaarden kan verbinden.
5. Het tijdens een seizoen vervallen van de licentie van een club als bedoeld in lid 4 van dit artikel tast
de verkregen rechten van andere elftallen niet aan.
Artikel 17 – Bijzonderheden ten aanzien van het deelnemen aan wedstrijden
(…)
3. Een trainer-coach mag gedurende het seizoen dat hij bij de KNVB als trainer-coach van een
elftal/team geregistreerd staat of heeft gestaan uitsluitend als speler deelnemen aan bindende
wedstrijden van dit elftal/team in de hiertoe door het bestuur amateurvoetbal aangewezen divisies
en/of competitieklassen, behoudens dispensatie van het bestuur amateurvoetbal.
Artikel 23 – Spelerspas
1. Een geldige, persoonlijke spelerspas dient, in nader door het bestuur amateurvoetbal aan te wijzen
divisies en/of klassen, voor aanvang van iedere wedstrijd getoond te worden aan de
scheidsrechter. De scheidsrechter controleert in het bijzijn van de aanvoerders van de beide
elftallen/teams de gegevens op het wedstrijdformulier aan de hand van de spelerspassen.
(…)
Artikel 24 – Wedstrijdkleding
(…)
3. Voor de elftallen/teams van verenigingen die deelnemen aan door het bestuur amateurvoetbal
nader aan te wijzen divisies en/of competitieklassen geldt dat de wedstrijdkleding van de spelende
leden eerst voorafgaand aan elk seizoen ter goedkeuring aan het bestuur amateurvoetbal moet
worden voorgelegd. Voorafgaande toestemming van het bestuur amateurvoetbal is eveneens
vereist ingeval een vereniging gedurende een seizoen de uniforme wedstrijdkleding wenst te
wijzigen.
(…)
REGLEMENT TUCHTRECHTSPRAAK AMATEURVOETBAL
De vergadering stemt in met onderstaande wijzigingen.
Artikel 4 – Absolute onverenigbaarheden
1. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 37 lid 4 van de Statuten geldt dat het
van een tuchtcommissie of van een commissie van beroep onverenigbaar is met:

lidmaatschap
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a. het lidmaatschap van de reglementscommissie;
b. het lidmaatschap van een scheidsrechterscommissie of een werkcommissie daarvan.;
c. het lidmaatschap van de licentiecommissie of de beroepscommissie licentiezaken als genoemd
in het Licentiereglement Amateurvoetbal en het Licentiereglement Betaald Voetbal.
2. a. De leden van een tuchtcommissie kunnen geen lid zijn van een commissie van beroep.
b. De leden van een commissie van beroep kunnen geen lid zijn van een tuchtcommissie.
c. De voorzitters van de overlegvergaderingen kunnen, behoudens het bepaalde in artikel 8 lid
1 van dit reglement geen lid zijn van een tuchtcommissie of van een commissie van beroep.
3. Werknemers van de KNVB kunnen geen lid zijn van de tuchtrechtelijke organen.
Artikel 26 – Straffen
1. De straffen, die opgelegd kunnen worden aan natuurlijke personen, zijn:
(…)
j. plaatsing in de naast lagere divisie of klasse van een elftal of team met ingang van het volgende
seizoen;
(…)
(…)
Artikel 32 – Uit de competitie nemen van een elftal of team
1. De beslissing een elftal of team uit de competitie te nemen heeft plaatsing in de naast lagere
divisie of klasse met ingang van het volgende seizoen tot gevolg.
(…)
5. Indien een elftal of team uit een nacompetitie ter behoud van een plaats in de divisie of
competitieklasse voor het volgende seizoen wordt genomen, heeft dit tot gevolg dat het elftal of
team alsnog rechtstreeks degradeert naar de naast lagere divisie of klasse.
6. Indien een elftal of team uit een nacompetitie ter promotie voor het volgende seizoen naar de naast
hogere competitiedivisie of klasse wordt genomen, komt dat elftal of team niet meer in aanmerking
voor promotie.
Artikel 102 – Registratieregeling
(…)
4. Als de tuchtcommissie beslist wel tot registratie over te gaan, worden drievijf categorieën
gehanteerd:
a. registraties voortvloeiende uit:
1.
competitiewedstrijden anders dan van de mannen veldvoetbalcompetities tweede en
derde divisie en de competitie voor spelers onder de 23 jaar;
2.
beslissingswedstrijden voor promotie, degradatie of periodekampioenschap;
3.
wedstrijden in het kader van promotie- of degradatiecompetities anders dan tussen de
mannen veldvoetbalcompetities tweede en derde divisie en tussen de mannen
veldvoetbalcompetities derde divisie en de hoofdklasse;
4.
kampioenswedstrijden;
5.
vriendschappelijke wedstrijden;
6.
wedstrijden tijdens al dan niet goedgekeurde toernooien;
b. registraties voortvloeiende uit competitiewedstrijden van de mannen veldvoetbalcompetities
tweede en derde divisie;.
c. registraties voortvloeiende uit promotie- of degradatiecompetities tussen de mannen
veldvoetbalcompetities tweede en derde divisie en tussen de mannen veldvoetbalcompetitie
derde divisie en de hoofdklasse;
db. registraties voortvloeiende uit bekerwedstrijden georganiseerd door het bestuur amateurvoetbal
onder auspiciën van de KNVB;.
ec. registraties voortvloeiende uit wedstrijden van de competitie voor spelers onder de 23 jaar.
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(…)
8. De verhouding tussen het aantal registraties en de daarop gebaseerde uitsluitingen, alsmede de
daarmee gemoeide kosten worden gepubliceerd in het via het door het bestuur amateurvoetbal
daartoe aangewezen digitale mediumBewaarnummer.
9. Uitsluitingen ingevolge de registratieregeling gelden voor alle bindende wedstrijden georganiseerd
door het bestuur amateurvoetbal, ongeacht de categorie, waarin de registraties zijn opgenomen.
10.a. Als registratiedatum geldt de datum waarop de wedstrijd is gespeeld.
b. Registraties vervallen aan het eind van het seizoen.
c. In afwijking van het bepaalde onder b. van dit lid vervallen registraties niet, indien de
registraties:
i. zijn gegeven in de laatste twee speelronden van de mannen veldvoetbalcompetitie tweede
divisie en waarop geen uitsluiting is gevolgd;
ii.zijn geregistreerd op naam van een speler van een club die dat seizoen promoveert vanuit
voornoemde competitie tweede divisie; en
iii.de betreffende speler uitkomt het seizoen daaropvolgend in een bindende wedstrijd van de
club die is gepromoveerd.
In een voorkomend geval zal de aanklager betaald voetbal worden verzocht de registraties te
registreren als zijnde waarschuwingen gegeven in competitiewedstrijden van de sectie betaald
voetbal.
(…)

LICENTIEREGLEMENT AMATEURVOETBAL (NIEUW)
Zie agendapunt 8.1.

REGLEMENT OVERSCHRIJVINGSBEPALINGEN AMATEURVOETBAL
De vergadering stemt in met onderstaande reglementswijzigingen. Aanvullend hierop stelt het bestuur
amateurvoetbal de ledenraad amateurvoetbal voor in te stemmen met een winteroverschrijvingsperiode lopend van 3 januari 2017 tot en met 31 januari 2017, conform de winteroverschrijvingsperiode voor internationale overschrijvingen en nationale overschrijvingen binnen de sectie betaald
voetbal. De vergadering stemt hiermee in.
Artikel 7 – De termijnen voor indiening van een aanvraag en aanvang speelgerechtigdheid
1. De aanvraag om overschrijving moet ingediend zijn voor de spelers:
a.- zoals genoemd in artikel 1 lid 1 onder a, b en e van dit reglement, uiterlijk 15 juni;
b.- zoals genoemd in artikel 1 lid 1 onder c , d, en g van dit reglement, uiterlijk 31 augustus.
2. Voor de overschrijvingen genoemd in artikel 1 lid 1 onder d en g van dit reglement gelden twee
jaarlijkse overschrijvingsperiodes:
a. in de zomer gedurende een periode van 12 weken;
b. in de winter gedurende een periode van 4 weken.
3. Het bestuur amateurvoetbal stelt jaarlijks en ten minste 12 maanden voor aanvang, de begin- en
einddata van de overschrijvingsperiodes als genoemd in lid 2 van dit artikel vast.
42. Indien overschrijving wordt verleend, wordt de speler:
a.- zoals genoemd in artikel 1 lid 1 onder a, b en e van dit reglement per 1 juli daaropvolgend
speelgerechtigd voor zijn nieuwe club;
b.- zoals genoemd in artikel 1 lid 1 onder c, d en g van dit reglement uiterlijk een maand na de
datum waarop het verzoek tot overschrijving het bondsbureau of het districtskantoor heeft
bereikt, speelgerechtigd voor zijn nieuwe club.
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53. Is de overschrijving verleend aan een geschorste of uitgesloten speler, dan wordt deze eerst
speelgerechtigd voor zijn nieuwe club na het einde van zijn schorsing of uitsluiting.
64. Overschrijving wordt bovendien zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk een maand nadat de aanvraag
is ontvangen, verleend aan:
a. een speler van een club
- die is ontbonden of
- niet meer met enig team of elftal aan een competitie deelneemt of
- met een andere toegelaten club een nieuwe club vormt, dan wel op een andere wijze een
fusie aangaat;
b. een speler, die gedurende ten minste 12 aan de aanvraag voorafgaande maanden niet meer
voor een club aan bindende wedstrijden heeft deelgenomen, terwijl hij gedurende die tijd niet uit
het lidmaatschap is ontzet, uitgesloten of geschorst is geweest. In geval van schorsing of
uitsluiting wordt deze periode van 12 maanden met een periode van schorsing of uitsluiting
verlengd.
75. Indien het verzoek om overschrijving het bestuur bereikt na de eerste vrijdag van de maand maart
van een seizoen, wordt overschrijving slechts toegestaan onder de beperkende voorwaarde dat de
speler gedurende dat seizoen niet gerechtigd is uit te komen in bindende wedstrijden van de
nieuwe club.

10.

BENOEMING LID RAAD VAN TOEZICHT AMATEURVOETBAL

Door het vertrek van Bibi de Vries is een vacature ontstaan in de raad van toezicht amateurvoetbal.
Op 23 maart is een voordrachtscommissie gevormd, bestaande uit Pier Eringa, Ingrid Kloosterman en
Jos Blatter.
De voordrachtscommissie heeft het profiel ter beschikking gekregen, zoals recent is gebruikt voor de
werving van de huidige leden van de raad van toezicht. Bij de werving van kandidaten heeft de
voordrachtscommissie gebruik gemaakt van ondersteunende diensten van GasselingSearch.
De commissie is met het oog op de selectie twee keer bij elkaar geweest. In de eerste bijeenkomst is
een selectie gemaakt van vier kandidaten. Daaraan is in een latere fase nog een vijfde kandidaat
toegevoegd. Op 2 mei heeft de commissie met deze vijf kandidaten gesproken. Vastgesteld is dat de
kwaliteit van de kandidaten hoog was.
De commissie is unaniem tot de voordracht gekomen van mevrouw drs. R.M. (Tjienta) van Pelt (43)
uit Velp. Zij neemt in het rooster van aftreden de plaats van haar voorganger in.
De vergadering benoemt bij acclamatie mevrouw Van Pelt als lid van de raad van toezicht
amateurvoetbal.

11.

(HER)BENOEMEN EN BEKRACHTIGEN TUSSENTIJDSE VERKIEZING
LEDEN TUCHTORGANEN

De vergadering stemt in met de benoeming van:
de heer Mr. F.H.C.M. van Schaijk als voorzitter van de commissie van beroep van district Zuid I tot
1 juli 2017;
de heer J.P.C. van Dam van Isselt in de commissie van beroep van district West II voor een
periode van 2,5 jaar.

P. 34

Ledenraad amateurvoetbal

Voorts gaat de vergadering akkoord om de heer L.G. Wijma met terugwerkende kracht per 28
november 2015 her te benoemen voor de commissie van beroep district Noord voor een periode van
drie jaar.
Ten slotte bekrachtigt de vergadering de tussentijdse verkiezing van:
de heer P.J.C. Cremers voor de commissie van beroep district Oost
de heer E. Ammerdorffer voor de tuchtcommissie district West I
mevrouw L. Wevers voor de tuchtcommissie district West I
de heer N. van Wersch voor de tuchtcommissie district West I
de heer E. Yazgili voor de tuchtcommissie district West I
de heer S.M. Krans voor de tuchtcommissie district West II

12.

RONDVRAAG

De heer Timmermans vraagt of het mogelijk is bij alle standaardteams kampioensschalen ter
beschikking te stellen. De directeur-bestuurder zegt toe dit te onderzoeken en komt hierop terug.
De heer Schreuders informeert naar de status van de presentatie die bij agendapunt 13 wordt
gehouden door de heer Goes. De uitwerking van de plannen heeft gevolgen voor het amateurvoetbal.
Aangegeven wordt dienaangaande dat het plan niet door de besturen wordt vastgesteld, maar door
het hele voetbal omarmd dient te worden. Dat is ook de insteek bij agendapunt 13.
De heer Woortman verzoekt het bestuur duidelijkheid te verschaffen over de rol van de KNVB
ambassadeurs.

13.

PRESENTATIE ‘WINNAARS VAN MORGEN’ – SAMEN TALENT
ONTWIKKELEN

De heer Goes (technisch manager) en Van Ruiven (coördinator voetbalontwikkeling) presenteren de
uitwerking van de elf speerpunten, die voortvloeien uit het congres ‘De toekomst van het Nederlands
voetbal’ van 15 december 2014. De schriftelijke weergave hiervan is vervat in het rapport ‘Winnaars
van morgen’, dat reeds is toegezonden aan de leden van de vergadering.
Het rapport staat vol aanbevelingen, gedachten en richtingen die het Nederlands voetbal (weer) terug
naar de (voetbal)top, kunnen brengen. De heer Goes brengt de hoofdpunten hiervan onder de
aandacht. De heer Van Ruiven gaat vervolgens in op de optimale wedstrijdvormen voor pupillen. De
heer Rietveld is als projectleider aangewezen. Hij gaat aan de slag gaat met de uitwerking van de
optimale wedstrijdvormen.
In het begrotingsjaar 2015/’16 is al een bedrag van € 300.000 voorzien voor het realiseren van het
online trainersplatform Gevraagd wordt welk deel van dat bedrag tot op heden is uitgegeven en welke
concrete, zichtbare resultaten dat heeft opgeleverd. Aangegeven wordt dat de opdracht omtrent het
online trainersplatform vertraging heeft opgelopen door capaciteitsproblemen van de leverancier. De
bestedingen zijn dan ook nog gering. Er zijn ook nog geen zichtbare resultaten.
Desgevraagd wordt uitgelegd dat de optimale wedstrijdvormen voldoende ruimte biedt voor creatieve
voetballers.
Op 26 maart is benadrukt dat plezier en ontwikkeling centraal staan. De vraag komt aan de orde hoe
dit zich verhoudt ten opzichte van de externe scouting. Aangegeven wordt dat het gaat om
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talentherkenning. Het is de bedoeling om talenten door te schuiven binnen de vereniging. Het is geen
doel op zich dat verenigingen spelers bij elkaar weghalen. In deze optiek kan eigenlijk beter worden
gesproken over interne scouting. Uiteraard is het aan de speler zelf om een keuze te maken.
Het signaal wordt afgegeven dat het goed is om de jeugd gewoon te laten spelen. Plezier in het spel is
belangrijk. Weerstand is goed voor de ontwikkeling.
Het amateurvoetbal krijgt uiteraard een rol in de jaarlijkse evaluatie. Het amateurvoetbal is de basis
van het totale voetbal. Amateurvoetbal en betaald voetbal hebben elkaar nodig.
Ten aanzien van de infrastructuur moeten nog keuzes worden gemaakt. Natuurgras of kunstgras?
Welke belijningen? Wellicht kunstgras met andere kleuren? De KNVB moet hiervoor slimme
oplossingen bedenken om de kosten voor de verenigingen zo laag mogelijk te houden.
Het verzoek wordt gedaan nu nog geen ruchtbaarheid te geven aan de plannen en tot de zomer de
rust te bewaren. Na de zomer komt de communicatie op gang. Als verenigingen vragen hebben,
zullen ze nog even geduld moeten hebben. De plannen worden ingevoerd met ingang van het seizoen
2017/’18.
In de themabijeenkomst van oktober komen beide onderwerpen opnieuw op de agenda. Dan wordt
ook de organisatie van de afdeling voetbaltechnische zaken geagendeerd.

14.

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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