Concept

AGENDA

BONDSVERGADERING
Datum
Tijdstip
Locatie

:
:
:

23 juni 2020
19.00 – 21.00 uur
Oranjeplein, Trainingscentrum KNVB Campus te Zeist dan wel digitaal

1.

OPENING

2.

MEDEDELINGEN EN INGEKOMEN STUKKEN
2.1. Betalen in het amateurvoetbal / nationaal opleidingsvergoedingensysteem
2.2. Herziening van de hoogte van de nationale opleidingsvergoedingen
2.3. Onderzoek BeNeLiga – stand van zaken
2.4. Zittingstermijn ledenraad amateurvoetbal

3.

VERSLAG BONDSVERGADERING D.D. 16 DECEMBER 2019
Het verslag (concept) is op 14 februari 2020 aan de bondsafgevaardigden en adviserende
leden van de bondsvergadering gezonden. Voorgesteld wordt het verslag ter vergadering
vast te stellen.

4.

IMPACT CORONAMAATREGELEN
Ter vergadering zal stil worden gestaan bij de impact van de coronamaatregelen op het voetbal
in Nederland.

5.

VOETBAL IS VOOR IEDEREEN
Tijdens de wedstrijd FC Den Bosch – Excelsior op 17 november 2019 werd nog eens duidelijk
dat racisme nog steeds het spelplezier van velen bederft. Naar aanleiding van dit incident
hebben de overheid, de KNVB, de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie samen een plan
opgesteld om racisme in het voetbal tegen te gaan. Dit plan is op 8 februari 2020 bij A.V.V.
Zeeburgia in Amsterdam gepresenteerd. Ter vergadering zal de stand van zaken en verdere
voortgang in de uitwerking van de hierin opgenomen maatregelen worden geschetst.

6.

KNVB STRATEGISCH PLAN 2018 – 2022: SEIZOENSPLAN 2020/’21
Het KNVB Strategisch Plan 2018 – 2022 behelst een periode van vier seizoenen.
Per seizoen wordt een plan opgesteld dat richting geeft aan de activiteiten van dat seizoen.
Het Seizoensplan 2020/’21 zal ter vaststelling bij de definitieve agenda worden gevoegd.

7.

FINANCIËN
7.1. Begroting seizoen 2020/’21
De begroting bondsgerelateerde activiteiten seizoen 2020/’21 zal ter vaststelling bij de definitieve
agenda worden gevoegd.
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8.

VERSLAG BONDSBESTUUR EERSTE SEIZOENSHELFT 2019/’20
Een verslag van het bondsbestuur over de eerste seizoenshelft 2019/’20 zal ter kennisneming
bij de definitieve agenda worden gevoegd.

9.

REGLEMENTAIRE AANGELEGENHEDEN
De volgende voorstellen zullen bij de definitieve agenda worden gevoegd:
9.1. Bekrachtiging en implementatie uitvoerings-/wijzigingsbesluiten
9.1.1. Opleidingsvergoeding vrouwenvoetbal
9.1.2. Opleidingsvergoeding BVO’s onderling
9.2. Voorstellen tot aanpassing van de Statuten en reglementen - goedkeuring
9.2.1. Begripsbepalingen en Reglement Amateurbepalingen: herformulering begrip contractspeler
9.2.2. Wijzigingen n.a.v. optimaliseren voetbalpiramide en herstructurering jeugdcompetities
9.2.3. Algemeen Reglement: verplichtingen leden
9.2.4. ROAOS: solidariteitsbijdrage
9.2.5. ROAOS: overschrijvingsprocedure

10.

RONDVRAAG

11.

SLUITING
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