CONCEPT

AGENDA

BONDSVERGADERING
Datum
Tijdstip
Locatie

:
:
:

14 december 2020
19.00 – 21.00 uur
Digitaal

1.

OPENING

2.

MEDEDELINGEN EN INGEKOMEN STUKKEN
2.1. Ons voetbal is van iedereen
2.2. Evaluatie benoemingsproces bondsvoorzitter
2.3. (Her)benoemingen toezichthouders najaar 2020
2.4. Haalbaarheidsonderzoek BeNeLiga – stand van zaken

3.

VERSLAG BONDSVERGADERING D.D. 23 JUNI 2020
Het verslag (concept) is op 18 augustus 2020 aan de bondsafgevaardigden en adviserende
leden van de bondsvergadering gezonden. Voorgesteld wordt het verslag ter vergadering vast
te stellen.

4.

CORONA EN HET NEDERLANDSE VOETBAL
Zoals aangekondigd op de bondsvergadering d.d. 23 juni 2020 heeft het bondsbestuur het
handelen van de KNVB tijdens de eerste coronagolf geëvalueerd. Het resultaat hiervan zal
ter kennisneming bij de definitieve agenda worden gevoegd.

5.

BETALEN IN HET AMATEURVOETBAL
De werkgroep “Betalen amateurspelers’ heeft zich gebogen over het afschaffen van de
amateurspelers met een niet-geregistreerd contract. Voorstellen van de werkgroep zijn
besproken op de najaarsvergaderingen van 2019. Met inachtneming van de gemaakte
opmerkingen naar aanleiding van deze voorstellen worden definitieve voorstellen voorbereid.
Deze zullen ter goedkeuring worden gevoegd bij de definitieve agenda.

6.

NATIONAAL OPLEIDINGSVERGOEDINGENSYSTEEM
Een voorstel tot aanpassing van het nationaal opleidingsvergoedingensysteem zal ter
goedkeuring bij de definitieve agenda worden gevoegd.

7.

KNVB CAMPUS – FASE 3 / AANKOOP COMPENSATIEGRONDEN
Als uitvloeisel van fase 3 zullen compensatiegronden moeten worden aangekocht. Een voorstel
hiervoor zal ter goedkeuring bij de definitieve agenda worden gevoegd.

8.

KNVB JAARVERSLAG 2019/’20
Het KNVB jaarverslag 2019/’20 zal op 20 november 2020 worden gepubliceerd.
Voorgesteld wordt het verslag ter vergadering vast te stellen.
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9.

FINANCIËN
9.1. Jaarrekening 2019/’20
De jaarrekening 2019/’20 zal ter vaststelling worden gevoegd bij de definitieve agenda.
9.2. Verlenen van kwijting aan het bondsbestuur
Op grond van de wet dient de bondsvergadering na behandeling van de gepresenteerde
jaarrekening afzonderlijk een besluit te nemen ter zake van het verlenen van kwijting aan het
bondsbestuur voor zijn financiële verantwoordelijkheid voor het gevoerde beleid van het
afgelopen verslagjaar.

10.

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

11.

VERSLAG ONDERZOEKS COMMISSIE INTEGREITIT 2019/’20
In artikel 39 lid 7 van de Statuten staat aangegeven dat de onderzoekscommissie integriteit
jaarlijks aan de bondsvergadering over haar werkzaamheden zal rapporteren. Het verslag over
het seizoen 2019/’20 zal ter kennisneming bij de definitieve agenda worden gevoegd.

12.

REGLEMENTAIRE AANGELEGENHEDEN
De navolgende voorstellen zullen bij de definitieve agenda worden gevoegd:
12.1. Uitvoeringsbesluiten – bekrachtiging
12.1.1. Opleidingsvergoeding vrouwenvoetbal
12.2. Voorstellen tot aanpassing van de Statuten en reglementen – goedkeuring
12.2.1. Statuten, Algemeen Reglement en Reglement Centrale Tuchtrechtspraak Doping KNVB:
naamswijziging competitie eredivisie vrouwen
12.2.2. Statuten: aanpassen onjuiste verwijzing naar het Reglement Tuchtrechtspraak AV
12.2.3. Reglement Amateurbepalingen: aanpassen onjuiste verwijzing naar het Reglement AV
12.2.4. Algemeen Reglement: trainerslicentie eredivisie zaalvoetbal en begrip trainer-coach
12.2.5. Dopingreglement KNVB: aanpassing in verband met wijziging World Anti-Doping Code
per 1 januari 2021

13.

(HER)BENOEMING COMMISSIELEDEN

bijlage

Een overzicht van de te (her)benoemen leden is hierbij gevoegd.
14.

HERBENOEMING LEDEN BONDSBESTUUR
Op de bondsvergadering van 14 december 2020 zijn Eric Gudde en Jan Dirk van der Zee als lid
van het bondsbestuur aftredend. Eric Gudde is vanwege het bereiken van de
pensioengerechtigde leeftijd voor een periode tot 1 oktober 2021 herbenoembaar en
Jan Dirk van der Zee voor een periode van drie jaar. Herbenoeming van Eric Gudde als lid van
het bondsbestuur vindt plaats in zijn hoedanigheid van voorzitter bestuur betaald voetbal door
de raad van commissarissen betaald voetbal en Jan Dirk van der Zee in zijn hoedanigheid van
de directeur-bestuurder amateurvoetbal door de raad van toezicht amateurvoetbal.

15.

RONDVRAAG EN SLUITING
P. 2

13. (HER)BENOEMING COMMISSIELEDEN
13.1. College van arbiters
A-arbiters
Aftredend en voor een periode van drie jaar herbenoembaar zijn de heren mr. J.C. van Dijk en
prof.mr. A.I.M. van Mierlo.
B-arbiters
Aftredend en voor een periode van drie jaar herbenoembaar zijn:
- de heer mr. M. de Bont (contractspelers) bindend voorgedragen door de CSR;
- de heer mr. A.G.M. Lieshout (bestuurders betaald voetbal) bindend voorgedragen door de FBO;
- de heer mr. J.D. Loorbach (bestuurders betaald voetbal) bindend voorgedragen door de FBO;
- de heer drs. P.L.A. Rüpp (bestuurders amateurvoetbal) bindend voorgedragen door het bestuur amateurvoetbal;
- de heer mr. A.G.W. Verstraten (bestuurders betaald voetbal) bindend voorgedragen door FBO.
Genoemde geledingen zijn gevraagd wie zij in de vacatures wensen voor te dragen.
Begin maart 2020 ontving de KNVB het trieste bericht van het overlijden van B-arbiter de heer
mr. L.J. van Die. De CSR is gevraagd wie de raad voor benoeming in de opengevallen plaats wil
voordragen.
13.2. Reglementscommissie
Aftredend en vanwege het bereiken van de maximale zittingstermijn definitief aftredend zijn de heren
mr. D. de Loor (voorzitter) en mr. P.W.A. van Geloven. De heer mr. N.J. Batelaan is per 1 juli 2020
tussentijds afgetreden.
Kandidaatstelling
Kandidaten kunnen worden gesteld door het bondsbestuur of tenminste vijf bondsafgevaardigden.
Iedere kandidaatstelling dient schriftelijk te geschieden en dient vergezeld te gaan van een schriftelijke
verklaring van de kandidaat, dat hij/zij een eventuele benoeming zal aanvaarden.
Indien een kandidaat deze verklaring voor het tijdstip van de benoeming intrekt, wordt de gelegenheid
gegeven in zijn/haar plaats één of meer andere kandidaten te stellen. De termijn voor het stellen van
kandidaten gaat heden in en sluit op 30 november 2020.
13.3. Onderzoekscommissie integriteit
Op de buitengewone bondsvergadering d.d. 27 mei 2019 is de onderzoekscommissie integriteit ingesteld
en zijn de leden benoemd. Met inachtneming van artikel 38 lid 4 van de Statuten heeft de commissie een
rooster van aftreden opgesteld. Op basis van dit rooster zijn aftredend en voor een periode van drie jaar
herbenoembaar de heren drs. J.A.P. van Kastel en mr.drs. R.L.H. van Tooren MPA.
Kandidaatstelling
Kandidaten kunnen worden gesteld door het bondsbestuur of tenminste vijf bondsafgevaardigden.
Iedere kandidaatstelling dient schriftelijk te geschieden en dient vergezeld te gaan van een schriftelijke
verklaring van de kandidaat, dat hij/zij een eventuele benoeming zal aanvaarden.
Indien een kandidaat deze verklaring voor het tijdstip van de benoeming intrekt, wordt de gelegenheid
gegeven in zijn/haar plaats één of meer andere kandidaten te stellen. De termijn voor het stellen van
kandidaten gaat heden in en sluit op 30 november 2020.
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