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1.

: C. Bakker, J. Boelens en I. van den Einde
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OPENING

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Een speciaal woord van welkom
richt hij tot Michael van Praag. Hij zal bij agendapunt 8 in het kader van zijn herkiezing zijn ambities
voor de komende periode met de ledenraad delen. De voorzitter stelt voor in deze vergadering van de
ledenraad niet stil te staan bij degenen die de afgelopen periode zijn overleden, maar dat KNVB breed
te doen in de bondsvergadering van 29 november.
Spreker gaat vervolgens kort in op een aantal zaken die de laatste tijd hebben gespeeld. Zo hebben
zich binnen betaald voetbal bestuurlijke ontwikkelingen voorgedaan. Daar wordt op teruggekomen bij
agendapunt 5. Ook de discussie over de nieuwe wedstrijdvormen is in het nieuws geweest. Dat komt
eveneens later in de vergadering terug. Daarnaast speelde de commotie rond het rubber ingestrooid
kunstgras. Medio december komt de uitslag van het onderzoek van RIVM. In de tussentijd vindt veel
overleg plaats met alle stakeholders, die allemaal vanuit een ander belang acteren. Er wordt rekening
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gehouden met meerdere scenario’s. In alle gevallen is het belangrijk goed te communiceren en
verenigingen te ondersteunen om kinderen en volwassenen toch te kunnen laten voetballen.
De voorzitter verzoekt ten slotte de vergadering om gezamenlijk een zodanige vergaderdiscipline te
hanteren, dat alle onderwerpen goed besproken worden, maar dat dit gelet op de volle agenda wel zo
efficiënt mogelijk gebeurt. Spreker realiseert zich dat met name de onderwerpen governance,
financiën en tuchtrechtspraak voldoende aandacht nodig zullen hebben.

2.

UEFA WOMEN’S EURO 2017

Tussen 16 juli en 6 augustus 2017 wordt het UEFA Women’s Euro 2017 in Nederland gehouden. Een
belangrijk en prestigieus evenement voor de KNVB. Zeker in relatie tot de groei van het meisjes- en
vrouwenvoetbal.
De heer Van Oostveen, toernooidirecteur WEURO17, verzorgt een korte presentatie, waarin de
ledenraad wordt meegenomen in de voorbereidingen die al in volle gang zijn en de ideeën die er zijn
om dit voetbalfeest breed te laten leven.
De presentatie wordt als bijlage aan het verslag toegevoegd.

3.

MEDEDELINGEN EN INGEKOMEN STUKKEN

Termijnstelling najaarsvergadering
Ten aanzien van het niet halen van de termijnstelling in artikel 21 lid 3 van het Reglement
Amateurvoetbal (“De najaarsvergadering wordt gehouden ten minste op de zevende dag voor de in
artikel 21 lid 1 van de Statuten genoemde bondsvergadering.”) is door de heer Bartels een opmerking
gemaakt. Dat is een terecht punt en wordt opgepakt. Het wordt nu expliciet genoemd, opdat alle leden
van de ledenraad zich hiervan bewust zijn en met inbegrip van deze kennis aan de vergadering
deelnemen.

Algemeen
In de voorbereiding van de vergadering is iedereen nog zoekende. Hierover is een aantal signalen
afgegeven, onder meer over het vastleggen en nakomen van afspraken en acties. Ten aanzien
hiervan wordt het volgende voorstel gedaan:
- Voor wat de samenwerking betreft tussen ledenraad, raad van toezicht, directeur-bestuurder en
arbeidsorganisatie wordt gekeken naar het formeren van een ad hoc commissie, die adviezen kan
voorbereiden ten behoeve van het governance onderzoek.
- Voor wat de lokale en regionale samenwerking betreft tussen verenigingsadviseurs, ledenraad en
ambassadeurs wordt een ad hoc commissie in het leven geroepen met een aantal
ledenraadsleden, ambassadeurs en verenigingsadviseurs. Los daarvan wordt in december een
bijeenkomst gehouden met ambassadeurs om hun bevindingen tot nu toe te bespreken.
- Voor wat het nakomen van afspraken en acties betreft, wordt van iedere bijeenkomst, zowel
formele vergaderingen als themabijeenkomsten, een actielijst gemaakt. Daarnaast zullen geen
toezeggingen meer worden gedaan, die niet kunnen worden nagekomen.
De vergadering neemt hier kennis van.
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Overzicht vragen/reacties
In de voorbereiding op de vergadering is een groot aantal vragen ten aanzien van de agenda
ingediend. Deze vragen en de reactie daarop van het bestuur amateurvoetbal worden als appendix
aan dit verslag toegevoegd.

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

3.1

Berichten van verhindering

De ledenraadsleden Cerano Bakker, Joan Boelens en Ignas van den Einde hebben zich afgemeld.
Namens de raad van toezicht is Huub Wieleman verhinderd. Verder is een afmelding ontvangen van
de reglementscommissieleden Batelaan, Van Drunen, Van Geloven en Moolhuijsen.

3.2

Public affairs

De vergadering neemt kennis van de schriftelijk verstrekte mededelingen over de volgende
onderwerpen:
- Tweede Kamerverkiezingen – 15 maart 2017
- Evaluatie Drank- en Horecawet
- Sportbesluit
- Wet Markt en Overheid
- Verduurzamingsregeling

3.3

Nieuwe wedstrijdvormen

Momenteel bevindt het project zich in de fase van dataverzameling. De vergadering is schriftelijk in
kennis gesteld van de stand van zaken betreffende een aantal zaken uit deze fase:
- Pilots en praktijkbijeenkomsten
- Vragenlijst pilots
- 100% bereik van de clubs
- Brede uitvraag onder verenigingen
- Ondersteuning verenigingen
- Extra vergadering ledenraad op 21 januari 2017
Het is te vroeg nu al de standpunten van de ledenraadsleden te peilen. Het is nodig eerst alle
informatie beschikbaar te hebben om de voor- en nadelen goed te kunnen overzien en om te kunnen
beoordelen wat de consequenties zijn van een (eventueel gefaseerde) implementatie. En daarnaast
wat een en ander financieel betekent. Een voorzichtige eerste inventarisatie ter vergadering laat zien
dat het grootste deel van de ledenraad nog geen mening heeft gevormd.
Conform afspraak wordt een enquête uitgezet onder verenigingen. Deze zal voor verzending worden
gedeeld met de LR. De enquête zal nog voor de kerstperiode worden uitgezet. Er wordt in dit verband
aandacht gevraagd voor de overheden: ook zij dienen goed geïnformeerd te zijn en knelpunten onder
de aandacht te kunnen brengen.
Ten slotte wordt de vergadering geïnformeerd over de tool die in ontwikkeling is, waarmee
verenigingen kunnen invullen wat ze hebben aan materialen en velden. Ze weten dan welke
consequenties de invoering van de nieuwe wedstrijdvormen heeft en wat dat financieel betekent.
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3.4 Licentiezaken
In de ledenraad van 28 mei 2016 is het Licentiereglement Tweede en Derde divisie vastgesteld. De
afdeling licentiezaken heeft in de daaropvolgende periode een ‘digitale zelfscan’ ontwikkeld waarin de
clubs kunnen verklaren of zij zelf menen te voldoen aan de vereiste licentievoorwaarden. Ook konden
de clubs via deze zelfscan de bijbehorende documenten uploaden.
De ledenraad is geïnformeerd over het proces van de zelfscan en een eerste globale indruk van de
inhoud. Op dit moment inventariseert en analyseert de afdeling licentiezaken alle zelfscans en zet
deze om in rapportages. De subgroepen van de licentiecommissie komen bijeen om de geleverde
informatie tot zich te nemen en de eerste adviezen op te stellen. Na afronding van bovenstaand traject
komt de licentiecommissie zo snel mogelijk tot besluitvorming. Het voornemen is de clubs begin 2017
te informeren over de besluiten en de eventuele maatregelen en/of sancties. Omdat het totaalbeeld
per licentievoorwaarde pas kan worden opgemaakt als alle dossiers compleet binnen zijn, zouden de
besluiten met betrekking tot het financiële kader een uitzondering kunnen vormen op bovengenoemde
tijdsindicatie.
Vragen Bolhaar
De heer Bolhaar heeft naar aanleiding van de toegezonden mededelingen ten aanzien van
licentiezaken een aantal aanvullende vragen gesteld. Deze vragen en de reactie daarop van het
bestuur worden als appendix aan het verslag toegevoegd. De heer Bolhaar wil deze vragen dinsdag in
de bondsvergadering aan de orde stellen en verzoekt deze vooraf toe te sturen aan de
vertegenwoordigers van betaald voetbal en het bondsbestuur of bondsvergadering.
De heer Hoiting wijst op de toegezegde evaluatie.
Brief BAV
Als uitvloeisel van de introductie van licentievoorwaarden in het amateurvoetbal wordt gekeken naar
de mogelijkheid te komen tot een cao voor contractspelers in het amateurvoetbal.
De BAV heeft een brief gestuurd die betrekking heeft op het traject dat nu wordt gelopen om te komen
tot de afsluiting van die cao. De BAV is in dit traject betrokken als werkgeverspartij. De brief is
verspreid onder de leden en adviserende leden van de ledenraad.
De heer Van der Pol licht deze brief toe. De directeur-bestuurder heeft inmiddels aangegeven bereid
te zijn te komen tot het door de BAV gevraagde overleg om de in de brief genoemde punten te
bespreken.
3.5 Financiële integriteit amateurvoetbal
Naar aanleiding van de uitzending van Zembla (“Stelletje Amateurs”) d.d. 7 september 2016 waarin
werd ingezoomd op het zwart betalen van spelers in het amateurvoetbal, kwam al snel de vraag naar
boven welke rol de KNVB, gelet op haar positie en kerntaken, kan vervullen om in de toekomst
discontinuïteit bij onze verenigingen te voorkomen en daarmee een goed en eerlijk verloop van de
competitie te waarborgen.
Gelet op het plan van financiële integriteit van en bij amateurverenigingen is een aanpak vastgesteld
die enerzijds een plek geeft aan reeds lopende initiatieven en anderzijds een aantal nieuwe elementen
toevoegt. De vergadering is in kennis gesteld van een notitie waarin een en ander is verwoord.
3.6 Kunstgras/rubbergranulaat
Door het RIVM wordt gewerkt aan het onderzoek naar kunstgrasvelden met rubbergranulaat. Zoals
bekend heeft het RIVM van het Ministerie van VWS opdracht gekregen onderzoek te doen naar de
gezondheidsrisico’s van kunstgrasvelden voorzien van een infill bestaande uit gerecyclede
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autobanden. Beschikbaar (internationaal) onderzoek geeft aan dat gesport kan worden op rubber
ingestrooide kunstgrasvelden. Gelet op de recent ontstane commotie wordt de noodzaak gezien het
RIVM nader onderzoek te laten doen. De verwachting is het RIVM medio december de
onderzoeksresultaten kan presenteren.
Met het oog op het onderzoek is door het RIVM een klankbordgroep geformeerd. In deze
klankbordgroep participeert de KNVB. Naast de KNVB maken onder andere ook het Ministerie van
VWS (zowel gezondheid als sport), Ministerie van I&M (Infrastructuur en Milieu), VSG (Vereniging
Sport en Gemeenten), GGD, BSNC (Branchevereniging Sport- en Cultuurtechniek) en namens de
producenten RecyBem en VACO deel uit van deze klankbordgroep. De klankbordgroep heeft geen
invloed op de inhoud van het onderzoek, maar speelt een rol bij de organisatie daarvan en wordt op
de hoogte gehouden van het procedurele verloop.
Binnen de KNVB is een kernteam georganiseerd waarin alle betrokken disciplines aanwezig zijn. Dit
kernteam fungeert enerzijds als coördinatiepunt voor vragen en richt zich anderzijds op de
voorbereiding van scenario’s.
3.7 Notitie David Woortman d.d. 4 november 2016
Naar aanleiding van een notitie van de David Woortman aan de directeur/bestuurder heeft overleg
tussen beide plaatsgevonden. In dit overleg zijn beelden en ervaringen gedeeld. Geconcludeerd is dat
de notitie op dit moment niet inhoudelijk aan de orde hoeft te worden gesteld. Afgesproken is dat
separaat van de zijde van de directeur/bestuurder op een aantal concrete vragen nog kort zal worden
gereageerd.
De heer Woortman heeft zijn zorg uitgesproken over hoe vergaderingen lopen en worden voorbereid.
Daarnaast heeft hij vastgesteld dat de directeur-bestuurder niet altijd aanwezig is bij bijeenkomsten
van de ledenraad. Voor wat dit laatste punt betreft, wordt getracht in de toekomst bij iedere
bijeenkomst te zorgen voor een vertegenwoordiging. De voorzitter zegt voorts toe dat
vergaderstukken op tijd bij de ledenraad moeten zijn en dat er een limiet moet worden gesteld aan de
tijd om erop te reageren. Een en ander met als doel dat een week voor de vergadering alles binnen is.

4.

VERSLAGEN

4.1

Verslag 28 mei 2016

Pagina 25 – 9.4 Overschrijving na beëindiging lidmaatschap club – artikel 7 Reglement
Overschrijvingsbepalingen Amateurvoetbal
De zin ‘Hierbij wordt aangetekend dat er nog wel een reglementswijziging nodig is naar aanleiding van
het kort geding v.v. Glanerbrug’ wijzigen in ‘Deze wijziging vloeit voort uit het kort geding v.v.
Glanerbrug’.
Met inachtneming van deze wijziging wordt het verslag vastgesteld.
Pagina 35 - Kampioensschalen
De heer Timmermans heeft een vraag gesteld over de kampioensschalen. De directie heeft hier nog
geen prioriteit aan gegeven. Toegezegd wordt dit mee te nemen in de peiling over de aanvang van de
competities.
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4.2

Verslag 8 oktober 2016

Pagina 6 – Leeftijdsindeling per jaar
De heer Goudkuil heeft gevraagd naar het onderzoek waaruit geconcludeerd is dat het aanpassen
van leeftijdsgroepen van twee jaar naar één jaar een goede keuze is. De heer Van der Zee heeft dit
onderzoek toegezegd.
Met inachtneming van deze wijziging wordt het verslag vastgesteld.

5.

GOVERNANCE EN BESLUITVORMINGSPROCESSEN

Naar aanleiding van de bestuurlijke ontwikkelingen binnen betaald voetbal is besloten om KNVB
breed een onderzoek te doen naar governance en besluitvormingsprocessen. Op de bijeenkomst van
8 oktober van de ledenraad is een toelichting gegeven op het voorgestane proces. Hierbij zijn de
volgende acties benoemd:
Kenbaar maken knelpunten die moeten worden meegenomen in het onderzoek
Vaststellen kaders onderzoeksopdracht op bondsvergadering 29/11/16
Formeren klankbordgroep
Momenteel wordt door het bondsbestuur gewerkt aan de voorbereiding van het onderzoek. Dit
onderzoek gaat op korte termijn van start. Daarnaast wordt een onderzoek op sectieniveau gedaan.
Hiervoor moet een klankbordgroep worden geformeerd, bestaande uit maximaal 6 leden van de
ledenraad, vertegenwoordigers van BAV en VVON met een onafhankelijk voorzitter.
Vastgesteld wordt dat er meer dan 6 ledenraadsleden interesse hebben zitting te nemen in de
klankbordgroep. Afgesproken wordt dat mevrouw Van de Ven het initiatief neemt om in samenspraak
te komen tot een evenwichtige samenstelling. Deze klankbordgroep neemt de reeds ingediende
knelpunten mee en zal ook kijken naar het groeien naar één KNVB, met respect voor breedtesport en
topsport.

6.

VERANTWOORDING 2015/’16

6.1

Verslag bestuur amateurvoetbal

De vergadering heeft kennis genomen van het verslag van het bestuur amateurvoetbal over het
seizoen 2016/’17. Verantwoording geschiedt op verschillende manieren en op verschillende plaatsen
(KNVB, Amateurvoetbal, jaarrekening). Het bestuur is op zich tevreden. We blijven doorontwikkelen,
we staan er financieel goed voor en halen de doelen. Ten aanzien van de opzet van het verslag: er is
nog geen aansluiting op de strategische agenda. In de toekomst moet er een strakkere
verantwoording komen van beleid, financiën en KPI’s.
De heer Bolhaar ziet veel positieve ontwikkelingen in het jaarverslag. Hij spreekt zijn dank uit naar
directie, medewerkers en raad van toezicht en verzoekt dit over te brengen aan medewerkers.
De heer Schreuders vraagt naar de ontwikkeling van personeel in fte’s, met name op drie onderdelen:
het aantal verenigingsadviseurs, technisch jeugdcoördinatoren en medewerkers ICT. Op die drie
vlakken gebeurt veel richting de clubs. Er zijn 30 kieskringen en 18 regio’s. Er zou een betere dekking
moeten zijn. Om alle verenigingen goed te kunnen bedienen zouden er meer verenigingsadviseurs en
technisch jeugdcoördinatoren moeten zijn. De sportimpuls financiering voor verenigingsadviseurs
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schijnt af te lopen per 30 juni. Wat voor consequenties heeft dat? Toegezegd wordt hierop in latere
instantie terug te komen.
Voorts vraagt de heer Schreuders naar een overzicht van het aantal keren dat het verenigingspanel
en het ledenpanel worden gebruikt. Ook wil hij graag informatie over de onderwerpen, de respons en
wat de uitkomsten waren. Deze informatie is beschikbaar en komt naar de ledenraad.
De heer Timmermans heeft na de toezegging van de directeur-bestuurder in zijn inleiding goede hoop
dat er volgend jaar een echte verantwoordingsbrief ligt. De voorzitter reageert dat er altijd nieuwe
slagen te maken zullen zijn. De raad van toezicht zal het bestuur hierop volgen.

6.2

Verslag raad van toezicht amateurvoetbal 2015/’16

De vergadering heeft kennisgenomen van het verslag van de raad van toezicht amateurvoetbal
2015/’16. Naar aanleiding hiervan geeft de heer Woortman aan dat hij soms de indruk heeft te maken
te hebben met een raad van bestuur in plaats van een bestuurder. Het lijkt soms dat de ledenraad
verantwoording aflegt aan de raad van toezicht. Hij maakt zich zorgen over de manier waarop toezicht
wordt gehouden op de organisatie. Hij heeft geen twijfels over de professionaliteit, maar vraagt zich af
of er voldoende afstand is tussen directeur-bestuurder en raad van toezicht. De combinatie voorzitter
raad van toezicht en voorzitter van de vergadering van de ledenraad is naar zijn mening niet gelukkig.
Dit moet worden meegenomen in het governance onderzoek.
De voorzitter geeft aan dat naar zijn mening de raad van toezicht er alles aan doet om op een goede
manier invulling te geven aan zijn rol als toezichthouder. Daarbij wordt een professionele afstand in
acht genomen, maar dat is niet altijd mogelijk. Het is wellicht goed om het een keer te hebben over het
onderliggende gevoel. Ook in het governance onderzoek komt aan de orde hoe we met elkaar
omgaan.
De heer Brouwer wijst erop dat de raad van toezicht toezicht houdt op het financieel en bestuurlijk
beleid van het amateurvoetbal, maar tegelijkertijd deel uitmaakt van het bondsbestuur. Ook dit is een
punt dat in het onderzoek moet worden meegenomen.
De heer Bolhaar stelt de status van de directeur bedrijfsvoering aan de orde. De huidige status is niet
conform de besluitvorming in de voormalige verenigingsraad. Destijds is besloten dat beide
directeuren lid zouden moeten zijn van het bestuur amateurvoetbal. De toenmalige
voordrachtscommissie had ook die opdracht. Later is bepaald dat de voordracht van de directeur
bedrijfsvoering werd uitgesteld tot het moment dat de directeur-bestuurder was benoemd, zodat hij
invloed kon uitoefenen op de benoeming. Maar dat verandert niets aan het besluit dat er twee statutair
bestuursleden amateurvoetbal moeten zijn. Toegezegd wordt hierop terug te komen.

7.

FINANCIËN

7.1

Weerstandsvermogen

Op verzoek van de raad van toezicht amateurvoetbal is door de directeur-bestuurder gekeken naar de
benodigde hoogte van het weerstandsvermogen. Hieromtrent zijn enkele jaren geleden afspraken
gemaakt.
Als gevolg van de reorganisatie is het weerstandsvermogen tijdelijk onder het destijds vastgestelde
niveau gedaald. Inmiddels is het weerstandsvermogen versneld weer op niveau gebracht. Dit heeft
gemaakt dat het wenselijk werd geacht de visie op de noodzakelijke hoogte van het
weerstandsvermogen tegen het licht te houden.
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Gelet op het positieve resultaat dat de jaarrekening van 2015/’16 te zien geeft, is de urgentie voor het
voeren van de discussie vergroot. De notitie weerstandsvermogen, die aan de ledenraad is
voorgelegd, is naar de mening van de ledenraad nog niet voldragen. Er zijn veel vragen, opmerkingen
en inzichten ingediend, die een basis zouden kunnen vormen voor een nieuwe notitie, met daarin
specifiek benoemd de risico’s die we de komende jaren lopen. Deze notitie zou dan in samenspraak
met een deel van de ledenraad tot stand moeten komen. Pas daarna kan besluitvorming plaatsvinden
over bestemming van het geld.
De vergadering stemt ermee in dat het bestuur komt met een aangepaste notitie. Tot die tijd blijft de
oude norm voor het weerstandsvermogen van kracht, conform het financieel beleidsplan. Het
amendement van de heer Bolhaar wordt aangehouden. Besloten wordt de vergadering van 21 januari
2017 te benutten voor besluitvorming over dit onderwerp.
Vanuit de vergadering wordt aangedragen om mee te nemen dat in de notitie wordt gestreefd naar het
vastleggen van een systematiek, meer dan het vaststellen van een systematiek.
Voor wat het voorstel van het bestuur betreft ten aanzien van het online trainersplatform, zoals
opgenomen bij agendapunt 7.2, onderkent de vergadering het belang van dit platform en vraagt het
bestuur de mogelijkheden na te gaan hiermee door te gaan, zonder aanspraak te maken op de
bestemmingsreserve. Dit zal zo nodig via een begrotingswijziging aan de ledenraad moeten worden
voorgelegd.

7.2

Jaarrekening amateurvoetbal 2015/’16

De jaarrekening amateurvoetbal 2015/’16 wordt vastgesteld, met inachtneming van hetgeen
besproken bij agendapunt 7.1. Hierbij wordt de kritische noot geplaatst om richting volgend seizoen de
procesgang te verbeteren. Dit wordt toegezegd.
De heer Timmermans vraagt ten slotte naar de bijdrage van het amateurvoetbal en betaald voetbal
voor vertegenwoordigende teams. Er is een overzicht verstrekt, maar hij heeft behoefte aan een
analyse daarvan. Hiervoor zal worden gezorgd.

7.3

Verlenen van kwijting bestuur amateurvoetbal

De vergadering verleent kwijting aan het bestuur amateurvoetbal.

7.4

Verlenen van kwijting raad van toezicht amateurvoetbal

De vergadering verleent kwijting aan de raad van toezicht amateurvoetbal.

8.

AGENDA BONDSVERGADERING – 29 NOVEMBER 2016

Op 29 november wordt de bondsvergadering gehouden. De agenda voor deze vergadering is in het
bezit van de ledenraad. Ten aanzien van agendapunt 11 – (Her)benoeming voorzitter en leden
bondsbestuur geeft de bondsvoorzitter een toelichting waarom hij voor herbenoeming in aanmerking
zou willen komen.
Hij geeft aan dat ook vandaag weer is gebleken dat er een governance onderzoek nodig is. Bij de
recente bestuurlijke ontwikkelingen betaald voetbal is gebleken dat de rol van de bondsvoorzitter
beperkt is. Deze rol zou met name internationaal en op de overheid gericht moeten zijn, het slaan van
een brug tussen amateur- en betaald voetbal, een klankbord tussen afdelingen en personen,
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voorzitter SSZ, aanjagen en initiëren van maatschappelijke projecten en integratie van de
arbeidsorganisatie.
Bij een herverkiezing zou het zijn laatste termijn zijn. Tot die tijd houdt hij zich nog bezig met het
implementeren van de uitkomsten van het governance onderzoek en het uitvoeren van de governance
voor het bondsbestuur, projecten, contacten overheid, lobbyen internationaal, Euro 2020 en WEURO
2017.
Het is van belang vroeg na te denken over een opvolger. Hij is van plan zijn beoogd opvolger tijdig
Europa mee in te nemen teneinde kennis te maken en posities te waarborgen. Een soepele overgang
is belangrijk.
De ledenraad stelt na kort overleg vast dat de heer Van Praag een uitstekende voorzitter is voor de
KNVB. Een adhesie betuiging is op zijn plaats. De ledenraad verzoekt de heer Van Praag bij zijn
herbenoeming in de bondsvergadering kort in te gaan op de twee internationale verkiezingen waaraan
hij heeft deelgenomen. Voor wat zijn reglementaire positie betreft, is het governance onderzoek de
geëigende plaats dit aan de orde te stellen.

9.

REGLEMENTAIRE AANGELEGENHEDEN

Algemeen
De reglementswijzigingen worden als bijlage aan het verslag toegevoegd.

9.1

Aanpassing klasse-aanduidingen jeugdvoetbal

Vorig seizoen is de aankondiging gedaan dat de klasse-aanduidingen in het jeugdvoetbal zouden
worden aangepast. Met deze aanpassing sluiten we aan bij internationaal gebruikelijke terminologie.
Belangrijk daarnaast is dat dit een opmaat is om competities beter op maat te kunnen aanbieden.
Door geboortejaren centraal te stellen worden leeftijdsverschillen kleiner. Dit komt tegemoet aan
eerlijke competities met meer plezier.
Desgevraagd wordt aangegeven dat instemmen met de voorliggende aanpassing in klasseaanduidingen niet betekent dat is ingestemd met de nieuwe wedstrijdvormen.
De klasse-aanduidingen komen in een aantal reglementen terug. Op al deze plaatsen volgt
aanpassing van het reglement. De vergadering stemt in met de voorgestelde wijzigingen.

9.2

Aanpassing tuchtrechtspraak amateurvoetbal

In het kader van het masterplan tuchtrechtspraak amateurvoetbal is onderzocht op welke wijze de
kwaliteit van tuchtrechtspraak verbeterd kan worden. Dit onderzoek heeft tot de volgende wensen
geleid:
1.
2.
3.
4.

ook in het amateurvoetbal met een aanklager werken;
tuchtrechtelijke organen aan de huidige organisatie inrichting aanpassen;
procedures vereenvoudigen; en
juridische onvolkomenheden wegwerken.

Het doel is zoveel mogelijk samenhang, gelijkheid en afstemming te creëren tussen betaald voetbal
en amateurvoetbal. Plus waar nodig meer duidelijkheid te creëren over de verschillende regimes. De
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heer Van Praag zegt toe er in het bondsbestuur op aan te dringen om het zoveel mogelijk bij elkaar te
brengen.
De directeur-bestuurder geeft een korte toelichting op de voorstellen, waarbij hij vooral de samenhang
tussen de voorstellen benadrukt. Er zijn drie amendementen ingediend ten aanzien van de
voorstellen, twee amendementen door de heer Hoiting en een door de heer Bolhaar. Hij stelt voor na
een jaar te evalueren en de (onderwerpen van de) amendementen mee te nemen in deze evaluatie.
Spreker komt met dit voorstel om enerzijds de samenhang die is aangebracht in de voorstellen te
waarborgen en anderzijds een goed plek te geven (en zo recht te doen) aan de kritiekpunten als
verwoord in de amendementen. Het doel van deze procesgang is om er in gezamenlijkheid uit te
komen. De aanklager wordt hier dan nadrukkelijk bij betrokken.
De heer Hoiting kan zich niet vinden in dit voorstel en wil zijn amendementen toch aan de orde stellen.
Hij vindt het onbehoorlijk dat er nu ineens een evaluatie wordt voorgesteld, naar zijn mening uit angst
voor de ingediende amendementen.
De volledige amendementen worden als bijlage aan het verslag toegevoegd.
Amendement 1 (Hoiting) inzake Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal (a.p. 9.2)
Artikel 32 - Uitsluitingen
Voorgesteld wordt:
- toe te voegen aan art. 32 onder lid 4
Uitsluitingen die worden opgelegd naar aanleiding van overtredingen begaan bij de uitoefening van
veldvoetbal in het kader van de competitie zijn niet van toepassing op wedstrijden in het kader van
de bekercompetitie en omgekeerd, tenzij het tuchtrechtelijk orgaan gelet op de ernst van de
overtreding anders beslist
-

toe te voegen aan art. 32 onder lid 5
Uitsluitingen die worden opgelegd naar aanleiding van overtredingen begaan bij de uitoefening van
zaalvoetbal in het kader van de competitie zijn niet van toepassing op wedstrijden in het kader van
de bekercompetitie en omgekeerd, tenzij het tuchtrechtelijk orgaan gelet op de ernst van de
overtreding anders beslist.

-

het in het ontwerp reglement genoemde onder art. 32 lid 4 op te nemen onder art. 32
lid 6

Reactie bestuur amateurvoetbal
Uit de toelichting op dit amendement ontstaat het beeld dat uitsluiting alleen volgt na gele kaarten. Dit
is een misvatting. Uitsluiting volgt ook in veruit de meeste gevallen na directe rode kaarten (alleen bij
excessen volgt schorsing i.p.v. uitsluiting).
Het is wat ons betreft zeer ongewenst als spelers na het ontvangen van de directe rode kaart de
eerstvolgende bindende wedstrijd (ongeacht competitie of beker) weer speelgerechtigd zijn.
Daarnaast sluit dit ook niet aan op betaald voetbal want daar geldt voor directe rode kaarten de
richtlijn dat dan uitgesloten wordt van deelname aan competitie-, play-off- en/of bekerwedstrijden van
de KNVB.
Gelet op het voorgaande handhaaft het bestuur de tekst zoals voorgesteld in het ontwerp reglement
tuchtzaken.
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De heer Hoiting licht zijn amendement toe. Het gaat over het scheiden van de uitsluitingen in de
reguliere competitie en de bekercompetitie. Deze gaat tot op zekere hoogte iets verder dan betaald
voetbal. Hij vindt het vreemd dat het bestuur in zijn reactie wijst op de gelijkschakeling tussen
amateur- en betaald voetbal. De uitsluitingen ten gevolge van gele kaarten zijn in het betaald voetbal
strikt gescheiden. Daar geldt ook een andere staffel dan in het amateurvoetbal, en dat leidt tot veel
onvrede in het amateurvoetbal.
Dit amendement beoogt dat de bekercompetitie en de reguliere competitie van elkaar gescheiden
worden. Ook de rode kaarten zitten hier in. Mocht de ledenraad niet in te stemmen met dit
amendement, dan zal hij en nieuw amendement indienen, dat in ieder geval voor de gele kaarten een
strikte scheiding geldt.
Stemming
Uitslag: 16 stemmen voor, 13 tegen en 1 onthouding, Daarmee is het amendement aangenomen.
Amendement 2 (Hoiting) inzake Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal (a.p. 9.2)
Artikel 88 - Registratieregeling
Voorgesteld wordt:
- van de tekst onder art. 88 lid 8 a het deel vanaf " geregistreerd " te schrappen en te vervangen
door "hebben twee registraties tot gevolg". Waardoor de tekst van art. 88 lid 8a komt te luiden :
"Twee waarschuwingen in een wedstrijd, ten gevolge waarvan de speler uit het veld is gezonden,
of had moeten gezonden, mits geregistreerd, hebben twee registraties tot gevolg."
- alsmede lid 8b van art 88 te schrappen.
Indien amendement 1 wordt aangenomen, dient vervolgens de tekst van art. 88 lid 10 aangepast te
worden en wel door hierin na "voor alle bindende wedstrijden" toe te voegen "in de competitie waaruit
de registraties voortkwamen"
Reactie bestuur amateurvoetbal
Amendement 2 (en deels 1) van de heer Hoiting beoogt eigenlijk de situatie te handhaven zoals die op
dit moment geldt: aparte staffel voor competitie en beker en na twee keer geel in een wedstrijd niet
direct een uitsluiting, maar registraties op de staffel.
Over aanpassing van de staffel hebben we eerder al opgemerkt dat dit onderdeel uitmaakt van een
pakket aanpassingen waardoor – in onze ogen - de juiste balans wordt bereikt tussen de wensen van
verenigingen (soepelere staffel alsmede een eenvoudiger en overzichtelijker systeem), lik-op-stuk en
meer uniformiteit tussen AV en BV.
Het pakket dat wij voorstellen:
 Eén seizoenstaffel voor heel het amateurvoetbal (competitie en beker).
We nemen hiermee afscheid van de bestaande vijf categorieën staffels en creëren een uniforme
en overzichtelijke staffel die op iedere bindende wedstrijd binnen het amateurvoetbal van
toepassing is. Hierdoor hoeven verenigingen niet bij te gaan houden wie voor welke wedstrijd wel
of niet is uitgesloten, gelden voor iedere gele kaart dezelfde regels en maakt het ook niet uit als
spelers in verschillende teams gele kaarten pakken.
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 Deze ene AV brede staffel wordt dan wel, in lijn met vele verzoeken vanuit verenigingen,
versoepeld conform de huidige staffel van de tweede en derde divisie. Hiermee valt later in het
seizoen de constante druk van een mogelijke uitsluiting weg, doordat er na een 6 e en 8e gele kaart
geen uitsluiting volgt.
 Daarnaast voeren we de algemeen binnen het voetbal (niet alleen BV maar ook internationaal)
geldende regel door dat je na twee gele kaarten (dus rood), in een wedstrijd de eerstvolgende
wedstrijd bent uitgesloten. Dit zorgt niet alleen voor uniformiteit, maar voorkomt ook de bestaande
onduidelijkheid over de afwijkende toepassing in het amateurvoetbal.
Deze maatregel heeft in zichzelf de balans tussen lik-op-stuk en versoepeling:
We straffen directer na twee keer geel in een wedstrijd. Daar staat dan weer wel tegenover dat
deze gele kaarten niet op de staffel worden geregistreerd en de speler dus minder snel hoog op de
staffel komt te staan.
In de toelichting wordt gewezen op onrechtvaardigheid doordat de speler geen verweer kan voeren
tegen een registratie. Dat is correct, maar dat kan in het huidige reglement ook niet. In het ontwerp
reglement hebben we daarvoor juist toegevoegd (art. 88 lid 2) dat de aanklager evidente fouten van
de scheidsrechter kan corrigeren.
Overigens geldt nog dat net als in het huidige reglement, als wordt ingestemd met dit amendement, de
situatie bestaat dat een speler twee gele kaarten in een wedstrijd ontvangt en hij hierdoor twee
wedstrijden wordt uitgesloten (als dat conform de huidige staffel gele kaart vier en vijf zijn). Ook daar
kan dan geen verweer tegen worden gevoerd. Het aangedragen argument van onrechtvaardigheid is
dus niet aan het ontwerp Reglement Tuchtrechtspraak op te hangen. Dit is op zichzelf een extra
argument om niet – zoals met het amendement wordt gedaan - een enkele aspect uit het totaalpakket
te halen.
Alles overwegende handhaaft het bestuur de originele voorstellen.
De heer Hoiting vindt het een slechte zaak dat een speler kan worden uitgesloten voor een wedstrijd
als gevolg van twee gele kaarten, zonder dat hij daartegen verweer kan voeren. Ook al is het bij
betaald voetbal en internationaal zo, dat betekent nog niet dat we dat moeten overnemen. Het is niet
conform alom aanvaarde rechtsprincipes. Daarom handhaaft de heer Hoiting zijn amendement.
Alvorens over te gaan tot stemming vraagt de heer Op ’t Eijnde hoe de staffel eruit gaat zien. De heer
Schelling geeft aan dat is uitgegaan van de staffel, die nu in de tweede en derde divisie geldt. Dat
betekent dat na 5, 7, 9, 11 gele kaarten volgt een uitsluiting.
Stemming
Uitslag: 12 voor, 17 tegen en 1 onthouding. Hiermee is het amendement afgewezen.
Amendement 3 (Bolhaar) inzake Reglement Tuchtrechtrechtspraak (a.p. 9.2)
Voorgesteld wordt:
Artikel 84
Aan lid 1 toevoegen: ‘e. een strafmotivering’
In lid 2 te schrappen: “h. een strafmotivering”
Artikel 89, lid 1
De zin ‘Het bestuur amateurvoetbal bepaalt jaarlijks voor aanvang van de competitie: enz.’ vervangen
door ‘De ledenraad amateurvoetbal bepaalt: enz.’
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De heer Bolhaar kiest ervoor zijn amendement mee te laten nemen in de evaluatie. Er moet niet een
verder verschil met betaald voetbal ontstaan. Mede gelet op hetgeen de bondsvoorzitter hierover heeft
gezegd. Als de evaluatie niet naar tevredenheid verloopt, kunnen via een initiatief voorstel alsnog de
reglementen worden aangepast.
In de reactie van het bestuur op zijn amendement leest de heer Bolhaar dat er 18.000 directe rode
kaarten zijn en dat er bij 13.000 een motivering is en bij 5.000 niet. Hij vraagt het bestuur dit te
analyseren en daarnaast inzicht te geven in de kosten en opbrengsten die zijn gemoeid met de
behandeling van rode kaarten. Hij vraagt dit voor de volgende ledenraadsvergadering beschikbaar te
hebben, zodat hier een goede afweging in kan worden gemaakt.
Besloten wordt de inhoud c.q. onderwerpen van alle amendementen onderdeel te laten uitmaken van
de evaluatie.
De heer Timmermans heeft aandacht gevraagd voor het slechte voorbeeld dat betaald voetbal iedere
week geeft, daar waar het gaat om het collectief belagen van de scheidsrechter na een voor hen
ongunstige beslissing. Dit gedrag wordt overgenomen door amateurspelers. Mede gelet op de
aanwezigheid van de bondsvoorzitter, vraagt hij dit bespreekbaar te maken.
Verder is spreker blij met de toezegging dat het bestuur zich hard wil maken voor een begrijpelijke
straftoemeting. Hij vraagt naar de termijn waarop stappen worden gezet.

9.3
9.3.1

Uitvoerings- en/of wijzigingsbesluiten
Uitvoerings-/wijzigingsbesluit – club in de eerste divisie seizoen 2016/’17

De vergadering stemt in met het uitvoerings-/wijzigingsbesluit – club in de eerste divisie seizoen
2016/’17

9.3.2

Uitvoerings-/wijzigingsbesluit – Eredivisie Vrouwen seizoen 2016/’17

De vergadering stemt in met het uitvoerings-/wijzigingsbesluit – Eredivisie Vrouwen seizoen 2016/’17

10.

(HER)VERKIEZING LEDEN TUCHTORGANEN

De vergadering stemt in met met onderstaande (her)verkiezingen en bekrachtiging van tussentijdse
verkiezingen. Het gaat om:
3 voorzitters en 32 leden van de tuchtcommissie worden voor herbenoeming voorgedragen.
4 voorzitters en 16 leden van de commissie van beroep worden voor herbenoeming voorgedragen.
22 beoogd leden worden voorgedragen voor benoeming, 13 voor de tuchtcommissie en 9 voor de
commissie van beroep.
19 leden treden af, 7 van de tuchtcommissie en 12 van de commissie van beroep.
De volgende commissieleden zijn aftredend en herkiesbaar:
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District/landelijk

Tuchtcommissie

Commissie van beroep

Landelijk

Heutink, A.F.Th.M. (voorzitter)

Bedaux, J. (voorzitter)

Noord

Leegsma, J.R.

Ham, G. (voorzitter)

Lesschen, T.H.

Kraats, R. van der

Kelder, J.
Tolsma, Y.
Oost

Appels, C.W.J.M.

Janssen, B.M.

Bonnier, J.

Schutte. M.P

Klein Douwel, J.A.

Wetering, A.H.J.J. van de

Sluimer, R,
Waller, L.W.
Gabriël, B.J.M.
Klink, J.
Oost

Brinkhuis, J.H.

-

Hover, T.
Oplaat, G.H.
Zuid I

Aries, J.H.C.

Driesprong, A.

Korsten, D.A.J.

Boer de, W.D. (vr)

Wolters, T.

Wetering van de, M.
Wallenburg van, R.P.

Zuid II

Vlecken, R.J.H. (voorzitter)

Aarts, C.M. (voorzitter)

Mulders, A.F.J.M.

Hameleers, L.P.H.

Janssen, J.S.J.

Sijmonsma, J.R.
Hofmans, B.J.F.
Aarts, C.C.J.

West I

Leeuwen, Mr. P.H. van

Heck, F.A. (voorzitter)

(voorzitter)
Lede, D.E.G.

Bollen, J.J.M.

Aafjes-Lammers, J.M.P. (vr)

Goede, A.H. de

Meer, N.J.L. van der

Vermeij, F.E.
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West II

Berg, H. van den

Potjer, J.C.F.

Brussel, H. van
Domhof, R.F.
Haan, V.J. de
Hurk, L. van den (vr)
Leeuwenburgh, R.
Waaijer, A.C.P.M. (vr)
Wal, S. v.d. (vr)
Wersch, N. van
Wiarda, F.
De volgende nieuwe kandidaten kunnen worden benoemd:
District

Tuchtcommissie

Commissie van beroep

Noord

-

-

Oost

Aslan, K.

-

Molmans, J.A.
Poel van der, J.J.
Tasci, M.
Zuid I

Beer, A.P.G. de

Keulen van, S.J.C. (vr)

Dijsseldonk, S.M.E. van (vr)

Heertum van, J.G.

Goossens, R.J.H.

Schoon, J.J.P.A. (vr)

Gudde, A.I.M.M. (vr)

Buizer, A. (vr)

Veen, J.J. van
Zuid II

Dautzenberg, M.J.M.E.

-

Klösters, M.M.A. (vr)
Timmermans, J.P.H.
West I

Brouwer, P.

Koenders, B.
Maat, C. (vr)
Veldman, J.E.

West II

-

Minks, S.A.
Mol, H
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11.

HERBENOEMING LID RAAD VAN TOEZICHT

De vergadering stemt in met de herbenoeming van de heer Albert van Wijk als vice-voorzitter van de
raad van toezicht.

12.

RONDVRAAG

De heer Hendrickx wijst op de peiling onder de clubs over de latere start van de competities, die in
januari via bijeenkomsten wordt gehouden. Hij vindt het vreemd dat dit buiten de ledenraad omgaat.
Geconstateerd wordt dat de ledenraad op 8 oktober is geïnformeerd over de voorgenomen ideeën.
Toen was evenwel nog geen sprake van bijeenkomsten. De heer Van der Zee geeft aan dat die
informatie eerder ter kennis had moeten worden gebracht. De ledenraad ontvangt een uitnodiging
voor de bijeenkomsten.
De heer Bolhaar is benieuwd waarmee de CV eredivisie vrouwen, die op 1 januari 2017 van start
gaat, zich gaat bezighouden en wat de relatie is met de KNVB. Hij vraagt om opheldering. De heer
Van der Zee antwoordt dat de acht clubs in de eredivisie een stichting vormen, welke gaat over
marketing, sponsoring etc. De constructie is hetzelfde als bij de mannen (ECV). De financiële
afspraken staan hier los van. Nadere informatie volgt.
De heer Woortman complimenteert de medewerkers met de uitvoerige beantwoording van de door de
ledenraad ingediende vragen. Hij doet een oproep aan de ledenraad om in het vervolg minder
detaillistische vragen in te dienen.

13.

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

P. 16

