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2. MEDEDELINGEN EN INGEKOMEN STUKKEN

2.1

Berichten van verhindering3]

Deze worden ter vergadering besproken.
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2.2

Update Public Affairs6]

Bureau Corporate Affairs
Bureau Corporate Affairs onderhoudt de contacten met politiek Den Haag, ministeries en met andere
belangrijke stakeholders in besluitvormingstrajecten. Wij spelen een sleutelrol in de communicatie
richting politieke en publieke stakeholders van de KNVB. Wij brengen de boodschap van het voetbal
onder de aandacht op het juiste moment, en kiezen daarbij voor de juiste boodschap bij de juiste
persoon.
Het bureau onderhoudt daarom dagelijks contact met de politiek, beleidsmakers en maatschappelijke
organisaties. In tijden van corona is deze positie cruciaal om de impact op het amateurvoetbal door te
kunnen vertalen naar verenigingen en onze boodschap richting politiek zo goed mogelijk te laten
landen.
In deze update praten wij u bij over;
1. Plan B: Blijven voetballen in tijden van corona
2. Financiële regelingen amateursport
3. Stop de criminele ondermijning in het amateurvoetbal
4. Gezonde & vitale samenleving
5. Overzicht Kamervragen
Bureau Corporate Affairs staat gedurende de corona-crisis bijna dagelijks in contact met het ministerie
van VWS, RIVM, Tweede Kamerleden, OMT, NOC*NSF en het kabinet om de belangen van het
amateurvoetbal te behartigen. Tijdens het algemene sportdebat heeft corporate affairs een aantal
punten onder de aandacht gebracht, klik hier om deze te aanschouwen.
Hieronder de onderwerpen waar wij de afgelopen periode op hebben ingezet;

1. Plan B: Blijven voetballen in tijden van corona
Sinds maart 2020 is het virus onder ons. Het is grillig en onvoorspelbaar. Het legt de samenleving stil
en daarmee ook het Nederlands voetbal. Het wegvallen van competities, geen publiek langs de lijn,
stille amateurcomplexen en geen actief verenigingsleven. Dit alles is een enorm gemis voor
voetballers, vrijwilligers in Nederland. Het verenigingsleven ligt grotendeels stil en voetbal vindt nu in
aangepaste vorm plaats. Net als voor andere sectoren geldt ook voor de sport dat dit een harde klap
is. Het einde is nog niet in zicht, maar zeker lijkt dat de gedeeltelijke lockdown nu langer gaat duren.
Dit heeft ernstige consequenties voor onze voetballers, competities, verenigingen en
voetballiefhebbers.
Plan B: Blijven Voetballen in tijden van corona
Daarom hebben we vanuit de KNVB “Plan B: Blijven voetballen in tijden van corona” gelanceerd. We
hebben ons het afgelopen half jaar ingezet voor versoepelingen in het amateurvoetbal, zodat voetbal
in coronatijd op een verantwoorde en veilige manier door kan gaan. Ons doel hierin is toewerken naar
competitievoetbal, daarmee perspectief bieden aan onze verenigingen. Een flexibel plan voor het
amateurvoetbal om door deze pandemie te kunnen komen, ondanks de soms moeilijke beperkingen
die ons opgelegd worden. Hoe we ons unieke en kostbare verenigingsleven ook in de toekomst
overeind willen houden. Hoe we nieuw perspectief gaan bouwen.
In ons plan B stellen wij de volgende oplossingsrichtingen voor om ook in tijden van corona te kunnen
blijven voetballen en verenigen:
• PIJLER 1: Scenario’s voor het uitspelen van de amateurcompetities
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•

PIJLER 2: Plezierig en veilig blijven voetballen en verenigen

•

PIJLER 3: Toekomstbestendig voetballandschap

Aan de slag voor perspectief
De KNVB werkt al sinds het begin van de coronacrisis intensief en goed samen met belangrijke
partners, zoals het ministerie van VWS, verenigingen, VSG, belangenorganisaties, NOC*NSF, andere
sportbonden, vrijwilligers, gemeentes, politiek, het kabinet en de verschillende overheden. We hebben
onze boodschap aan meerdere partners uit de politiek en overheid uitgedragen inzake Plan B. We
dringen bij politiek en overheid aan voor meer versoepeling, zodat het amateurvoetbal (financieel) het
hoofd boven water kan houden en we onze unieke sportinfrastructuur kunnen behouden.
Inzet politiek en overheid
• Gebruik de sport om Nederland mentaal en fysiek gezond te houden
•

Houd te allen tijde de sportaccommodaties open, zodat mensen blijven bewegen.

•

Creëer mogelijkheden binnen de gedeeltelijke lockdown om veilig en verantwoord toe te
werken richting veilig competitievoetbal.

•

Neem het voorstel voor een nieuwe fasering (3 fases) over om mensen veilig in beweging,
gezond en actief te houden tijdens de lockdown.

•

Maak het mogelijk om langer door te voetballen in de zomer door de velden minimaal t/m juni
2020 beschikbaar te houden.

•

Werk doelgericht makkelijk toegankelijke en toepasbare steunmaatregelen uit voor
verenigingen.

•

Onderzoek nieuwe mogelijkheden om beperkt publiek toe te kunnen laten op
sportaccommodaties.

•

Trek de regels voor de horeca en sportkantines gelijk in de routekaart van het kabinet.

Webinar Toekomstbestendige verenigingsleven
Op maandagavond 23 november a.s. organiseerde bureau Corporate Affairs een online webinar “Een
toekomstbestendig verenigingsleven”. Tijdens het webinar faciliteerde de KNVB het gesprek tussen
politici en verenigingsbestuurders over de effecten en impact van corona op hun vereniging.
Daarnaast keken we vooruit hoe we de vereniging toekomstbestendig kunnen maken, zodat de unieke
maatschappelijke kracht van de vereniging niet verloren gaat. Kijk hier het webinar terug.
Tweede sectorspecifieke steunpakket
Afgelopen zomer is de KNVB volop bezig geweest om de nadere financiële en organisatorische
consequenties voor sportverenigingen zo goed mogelijk te inventariseren en inzichtelijk te maken. We
blijven ons zorgen maken om de financiële positie van amateurverenigingen. We zien een uitstroom
van leden. Gezien het verenigingsleven door de gedeeltelijke lockdown stilligt hebben we vanuit de
KNVB en NOC*NSF een tweede sectorspecifieke steunpakket aangevraagd. Het kabinet heeft (in
steunpakket 3.0) 60 miljoen euro ter beschikking gesteld om de nieuw ontstane financiële schade van
amateursportverenigingen te compenseren. De overheid zal met het tweede sectorspecifieke
steunpakket de regelingen, tegemoetkoming amateursportorganisaties (TASO) en Tegemoetkoming
verhuurders sportaccommodaties (TVS) (vanaf februari 2021) openstellen voor
amateursportverenigingen.
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2. Financiële regelingen amateursport
Zoals aangegeven steunt de KNVB alle inspanningen van de overheid om het coronavirus onder
controle te krijgen, maar heeft ook aandacht voor de moeilijke positie, waarin onze verenigingen
verkeren.
Steunpakket 3.0
Afgelopen september heeft het kabinet het steunpakket 3.0 bekend gemaakt dat volgt op de twee
eerdere noodpakketten. Het kabinet verlengt de lopende steunmaatregelen, zoals de regelingen
NOW, TOZO, TVL en belastinguitstel van 1 oktober 2020 tot en met 2021. De maatregelen in dit
pakket beslaan rond de 11 miljard euro aan extra uitgaven en 1,5 miljard euro aan vervroegde
investeringen. Afgelopen oktober heeft het kabinet ook de aanvullingen voor steunpakket 3.0 bekend
gemaakt, waaronder 60 miljoen euro voor tweede sectorspecifieke steunpakket. De regelingen TASO
en TVS worden aangepast en opengesteld voor de periode 1 oktober t/m 31 december 2020, met een
uitvoering die erop is gericht om de nieuw ontstane financiële schade van amateursportverenigingen
te compenseren.
Sportsector overleg met overheid
Wat betreft de sportcompetities houdt het kabinet rekening met de financiële gevolgen bij sportbonden
door de coronamaatregelen. De minister voor Sport en Medische Zorg is hierover in gesprek gegaan
met NOC*NSF. Het Mulier Instituut monitort (in opdracht van het kabinet) de gevolgen van de
coronacrisis voor de sportsector. Vorige week bleek hieruit dat de (directe) schade van de coronacrisis
voor de breedtesport ruim 700 miljoen euro bedraagt. Vanuit de KNVB zullen we, samen met N*N en
andere sportbonden, met de overheid in gesprek gaan over de financiële situatie van de sportsector.
We zullen aandringen op versoepelingen van de coronamaatregelen in de sport en meer toegankelijke
financiële regelingen voor de amateursportverenigingen.
Generieke steunmaatregelen
Naast het sportspecifieke pakket (TASO & TVS) kunnen sportverenigingen gebruik maken van de
generieke steunmaatregelen, als aan de geldende voorwaarden voldaan wordt. Andere generieke
steunmaatregelen bruikbaar voor de sportsector zijn NOW 3.0, Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL),
belastinguitstel en borgstelling noodkrediet verstrekking. TVL is verlengd voor verenigingen tot in
2021, waarvoor 140 miljoen beschikbaar is gesteld. Voor de borgstelling noodkrediet verstrekking
kunnen verenigingen bij de stichting waarborgfonds terecht. Dit is weliswaar een borgstelling voor een
lening die moet worden terugbetaald.
NOW 3.0
Eerder leek het erop dat een flink aantal verenigingen geen gebruik van NOW 3.0 zouden kunnen
maken, omdat juni (2020) als referentiemaand is opgenomen en de loonkosten in deze maand bij
deze verenigingen nihil zijn. Dit hebben we, samen met NOC*NSF, kunnen aankaarten bij de
overheid. Onlangs heeft het kabinet bekend gemaakt dat in die gevallen de maand april (2020) als
referentiemaand mag worden gebruikt. Dit biedt onze verenigingen dus weer perspectief bij het
aanvragen van de NOW 3.0.

3. Stop criminele ondermijning in het voetbal
De KNVB staat voor een eerlijke en betrouwbare voetbalwereld. Criminelen ondermijnen de sport en
daarmee de maatschappelijke kracht van sport. Daar maakt de KNVB zich uiteraard grote zorgen
over. We beseffen ons dat het soms moeilijk kan zijn om te achterhalen waar het geld van een
investeerder vandaan komt voor verenigingen. Daarom willen we bestuurders en verenigingen graag
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helpen te achterhalen wie de man of vrouw is, waar het geld vandaan komt en wat hem of haar
beweegt in deze club te investeren. Door middel van voorlichting, online tools en begeleiding vanuit
verenigingsadviseurs assisteren we onze clubs.
Nieuwe regels betalingen in het amateurvoetbal
Een amateurspeler mag (op grond van de regelgeving) niet betaald worden door een club. Wel mag
de speler betaald krijgen door een derde partij voor zijn deelname aan trainingen en wedstrijden bij
een club. Vaak is dit een sponsor of een aan de vereniging gelieerde stichting. In deze situatie blijft de
speler volgens onze reglementen een amateurspeler. Daarnaast is het mogelijk dat verenigingen (en
daaraan gelieerde stichtingen - als zij erkend zijn door de KNVB) spelerscontracten sluiten met
spelers. Deze contracten moeten dan worden geregistreerd door de KNVB. Daarmee zijn deze
spelers contractspelers in de zin van de regelgeving van de KNVB. Binnen het amateurvoetbal is er al
langer discussie over het betalen van spelers en onder welke voorwaarden dat wel en niet zou
moeten worden toegestaan. Door een werkgroep zijn nu voorstellen ontwikkeld die meer duidelijk
scheppen over amateurspelers en contractspelers. Over deze voorstellen wordt besloten in de
bondsvergadering van 14 december a.s.
Onderzoek en handelingsperspectieven
We vinden het belangrijk om vast te stellen hoe het beeld in heel Nederland is. De KNVB is altijd
voorstander geweest van nader onderzoek naar aard en omvang van criminele inmenging binnen de
sportwereld. Momenteel worden er verschillende onderzoeken hierover uitgevoerd. Wij hopen dat
deze onderzoeken concreet bijdrage aan handelingsperspectieven voor verenigingen en sportbonden,
maar juist ook voor de betrokken publieke partners als Belastingdienst, politie, gemeentes en OM.
Integriteit staat bij de KNVB hoog op de agenda, daarom hebben we medewerking verleend aan
verschillende onderzoeken. Clubs mogen niet de dupe worden van criminele invloeden in het voetbal;
we willen helpen ze bewust te maken van risico’s en dreigingen rondom sponsoring; weten met wie je
in zee gaat en welke vragen je kan stellen. Het moet erop gericht zijn om bestuurders te helpen de
dialoog aan te gaan met sponsoren.
Integrale samenwerking met autoriteiten
We realiseren ons dat regelgeving vaak achter de feiten aanloopt. De sportwereld kan dit complexe
probleem niet alleen oplossen. Het eerdere onderzoek in Brabant en Zeeland liet ook zien dat
samenwerking met onder andere gemeentes, sportwereld, politie en belastingdienst cruciaal is om
criminelen buiten de deur te houden. Daarom willen wij als KNVB de komende periode intensiever
gaan samenwerken met onder meer de Belastingdienst, gemeentes en politie om dubieuze
geldstromen uit te bannen. Alleen samen kunnen we criminelen weren uit de sportwereld.
Oproep politiek en overheid
De KNVB heeft nogmaals een oproep gedaan aan de politiek en overheid om dit onderwerp in de
lokale Sportakkoorden op de agenda te zetten en dan met name op de kant van voorlichting en
preventie. Het onderzoek van taskforce Brabant/Zeeland toonde eerder aan dat samenwerking vanuit
de sport met de overheid, politie, gemeente op dit thema belangrijk is. Helaas zien we nog weinig
aandacht voor het thema op lokaal niveau. Minister van Sport en Medische Zorg, Van Ark, heeft
toegezegd dat ze dit thema met de minister van Justitie & Veiligheid en NOC*NSF zou bespreken.
Begin volgend jaar zal ze een beleidsreactie hierover sturen naar de Tweede Kamer.

4. Gezonde en vitale samenleving
In tijden van het coronavirus is het van belang dat mensen fit blijven en hun weerstand verhogen, en
daarin is sport en bewegen essentieel. Voetbal is een uitstekend middel voor een sterkere, gezondere
en weerbare samenleving. Daarom pleit de KNVB bij de overheid en politiek dat
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buitensportverenigingen zich gedeeltelijk mogen openstellen. Dit zorgt ervoor dat de samenleving
weer fit kan worden en weerstand kan opbouwen tegen het coronavirus. Nederland heeft een unieke
sportinfrastructuur en behoud van deze sportinfrastructuur is cruciaal voor een gezonde samenleving.
Jeugdraad
Sinds seizoen 2018/’19 maakt de KNVB gebruik van de input van elf jongeren die samen de KNVB
Jeugdraad vormen. Zij denken actief mee over voetbalthema’s die hen aangaan en leveren
waardevolle input aan de organisatie. De jeugdraad verwoordt de beleving en het gevoel van onze
jonge leden. Tijdens de persconferentie van 19 mei 2020 riep de minister-president jongeren op tot
het leveren van input. De jeugdraad zag dit als een mooie kans om hun ideeën met de KNVB en het
ministerie te delen. Zij wilden het gemis overbrengen die zij ervaren door de beschreven richtlijnen in
de COVID 19 protocollen.
De beleving van voetbal (sport) is op dit moment veel minder en zij wilden meedenken met de Minister
om het sporten leuk te houden. In de zomer hebben zij Minister van Ark een brief geschreven met
daarin de uitnodiging om het gesprek aan te gaan. Al snel bleek dat het Ministerie daarvoor open
stond. De KNVB Jeugdraad is samen met Corporate Affairs aan de slag gegaan om hun ideeën op
papier te zetten. In online sessies hebben ze de verschillende punten m.b.t. de corona aanpak met
betrekking tot sport en jongeren uitgewerkt. Deze voorstellen zijn ook opgenomen in het Plan B:
Blijven voetballen in tijden van Corona.
Vorige maand zijn Justus van Gobbel en Quinten Jakobs als verkozen aanvoerders in gesprek
gegaan met de minister. Onze jeugdraadsleden hebben Minister van Ark kunnen helpen in het
verbeteren van het coronabeleid rondom sport, zodat de beleving weer als vanouds zal zijn.

5. Overzicht belangrijke Kamervragen
Het afgelopen half jaar zijn er een aantal Kamervragen ingediend die het amateurvoetbal aangaan.
Hieronder een kort overzicht hiervan;
Onderzoek koppen in voetbal
Tweede Kamerleden, Westerveld (GL) en Van Nispen (SP), hebben Kamervragen gesteld aan
minister Van Ark (Sport en medische zorg). Deze vragen zijn gesteld naar aanleiding van het NRCartikel, “Hersenschade is er, maar ’s werelds grootste sportbonden kijken weg” (link).
De belangrijkste punten uit de Kamervragen:
-Wat vindt de minister ervan dat meerdere wetenschappers tegenwerking ervaren van grote
sportbonden zoals de wereld voetbalbond FIFA bij het doen van onderzoek naar hersenschade.
-Wat is de stand van zaken van het Nederlands onderzoek naar mogelijke schadelijke effecten van
koppen in het jeugdvoetbal door de KNVB in samenwerking met AMC/VU? Financiert de KNVB dit
alleen of heeft de bond ook invloed op de resultaten?
Toelichting vanuit de KNVB
• Kopbeleid:
o KNVB ziet de noodzaak om de jeugd voor te bereiden op het goed kunnen koppen,
zodra er met zwaardere ballen wordt gespeeld en de kracht van de spelers is
toegenomen in de hogere leeftijdscategorieën. Hiervoor zien wij een nadrukkelijke rol
weggelegd in het begeleiden, trainen en de aansturing van jeugdspelers op een
speelse manier en met gebruik van speciale zacht opgepompte ballen, of de
zogenaamde “soft-balls”.
o Zolang koppen onderdeel vormt van het voetbalspel is het noodzakelijk om goed te
leren koppen. Als hier niet op een gepaste en veilige manier aandacht aan wordt
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•

besteed bij de aansturing van kinderen, dan kan dit voor grotere problemen en
gezondheidsrisico’s zorgen in oudere leeftijdscategorieën.
Voortgang onderzoek: Amsterdam UMC doet onderzoek naar koppen in het voetbal. Dit
onderzoek wordt gefinancierd door de KNVB, maar de opzet, dataverzameling en uitvoer van
het onderzoek ligt bij het Amsterdam UMC. Het onderzoek bestaat uit de twee delen:
o Onderzoeksdeel A; waarbij de kopballen in de vertegenwoordigende elftallen van de
KNVB worden geregistreerd. De resultaten van dit onderzoeksdeel worden verwacht in
het voorjaar 2021.
o Onderzoeksdeel B; waarbij de kopballen in het amateur- en profvoetbal (jeugd, senioren
en eredivisie) worden geregistreerd. Dit onderzoeksdeel heeft vertraging opgelopen door
de beperkende coronamaatregelen en het faillissement van VoetbalTV.

Geen wedstrijden voor jonge asielzoekers door FIFA-regels
Tweede Kamerlid, Antje Diertens (D66), heeft Kamervragen gesteld over het bericht “Geen
voetbalwedstrijden voor jonge asielzoekers door strenge FIFA-regels” aan de minister Van Ark van
Medische zorg en Sport. De belangrijkste punten:
- Kamerlid Diertens vraagt of de minister uitsluiting van jonge vluchtelingen onwenselijk vindt en
de schijn wekt van discriminatie op basis van afkomst.
- Wat de minister gaat doen om deze jongeren toch een plaats te geven binnen het
amateurvoetbal.
- Is de minister bereid om in gesprek te gaan met de KNVB met het doel om Nederlandse
voetbalclubs de mogelijkheden te geven hun minderjarige asielzoekers te laten deelnemen
aan amateurwedstrijden zonder al te veel administratieve lasten.
Toelichting vanuit de KNVB
• FIFA- regels: De regels voor internationale overschrijvingen van voetbalspelers worden
bepaald door de FIFA. De KNVB is lid van de FIFA. Vanwege dit lidmaatschap zijn wij wel
verplicht de onderhavige regels van de FIFA na te leven.
• FIFA-commissie beoordeelt: Voor de beoordeling of sprake is van zo een (reglementaire)
uitzondering, is een speciale commissie door de FIFA in het leven geroepen. Deze commissie
beoordeelt elk verzoek tot internationale overschrijving van een minderjarige speler.
• Procedure: Voor de KNVB is het van belang te benadrukken dat spelers helemaal niet
worden uitgesloten van het kunnen spelen van voetbal. Ook asielzoekers niet. Wel geldt dat
de procedure hiervoor moet worden doorlopen. Van (structurele) uitsluiting van jonge
asielzoekers is dan ook geen sprake. Ook niet van discriminatie omdat de regels voor
iedereen gelden, ongeacht de afkomst of nationaliteit.
• Mogelijke oplossing: Vanuit de KNVB zoeken we nog naar mogelijkheden om zaken te
vereenvoudigen en bespoedigen voor asielzoekers. Wij gaan proberen bij de FIFA een
uitzonderingspositie te krijgen voor de internationale overschrijving en eerste registratie van
minderjarige spelers (voor zover het om asielzoekers gaat). Dit heet een Limited Minor
Exception. Indien wij deze uitzonderingspositie verkrijgen, behoeven we geen toestemming
meer van de FIFA te hebben voor de internationale overschrijving van minderjarige spelers.
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Rookvrije sportverenigingen
Kamerlid Anne Kuiken (CDA) Kamervragen gesteld over rookvrije ruimte om op te groeien, waaronder
ook sportverenigingen. Het belangrijkste punt:
- Is de doelstelling van 2.500 rookvrije sportverenigingen in 2020 (in 2025 moeten nagenoeg
alle sportverenigingen rookvrij zijn) gehaald? Kunt u aangeven wat de knelpunten zijn waarom
nu al niet nagenoeg alle sportverenigingen rookvrij zijn?
Toelichting vanuit de KNVB:
• Uit onderzoek van het Mulier instituut blijkt dat 17% van sportverenigingen met een eigen
kantine rookvrij zijn. Dat zijn ongeveer 2300 sportverengingen. De sportbonden zijn
medeondertekenaar van het Nationaal Preventieakkoord en zetten zich in om
bovengenoemde doelstelling te behalen. Eind dit jaar zal er een enquête worden uitgezet
door de sportbonden bij de sportverenigingen inzake rookvrij beleid. De resultaten van de
enquête zullen meer inzicht bieden in de huidige stand van zaken en eventuele knelpunten.
Vragen, opmerkingen of suggesties?
Mocht u vragen, opmerkingen of suggesties hebben, neem dan gerust contact op met bureau
Corporate Affairs via het e-mailadres corparateaffairs@knvb.nl.
Alle vragen, tips of opmerkingen zijn welkom. We gaan graag samen met u de lobby aan om het
voetbal te ondersteunen.
Bij eventuele belangrijke politieke ontwikkelingen brengen we u uiteraard proactief op de hoogte.
Met vriendelijke groet,
Team Corporate Affairs
David Pranger (hoofd corporate affairs), Nazan Altiparmak (adviseur corporate affairs), Amin Belhaj
Chankour (jr. corporate affairs adviseur), Jurian Koopman (stagiair corporate affairs).
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2.3

Update Corona6]

Toelichting volgt ter vergadering.
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2.4

Update ranglijsten

Op dit moment wordt er door zowel de KNVB zelf als een externe partij onderzoek gedaan naar het
bijhouden van ranglijsten voor de categorieën Onder 11 en Onder 12. Dit naar aanleiding van de
keuze om bij de categorieën Onder 8, Onder 9 en Onder 10 geen ranglijsten meer bij te houden. Het
onderzoek bestaat uit drie grote onderdelen:
De wereld om ons heen (kijkend naar het buitenland en andere grote sportbonden)
Wetenschap (wat zegt de wetenschap over dit onderwerp)
Doelgroeponderzoek (hoe kijken clubs, ouders en pupillen zelf aan tegen dit onderwerp)
De resultaten van het onderzoek worden in het eerste kwartaal van 2021 verwacht en zullen gedeeld
worden met de ledenraad.
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Aanvullende mededelingen
2.5

Ambities KNVB Diversiteit en Inclusie

Op de bondsvergadering bij agendapunt 2.1 Ons voetbal is van iedereen wordt stilgestaan bij de
samenhang van Ons Voetbal Is Van Iedereen (OVIVI) en de stappen die de KNVB intern op het
gebeid van diversiteit en inclusie neemt. Tijdens de vergadering van de ledenraad amateurvoetbal zal
door Meta Römers een korte toelichting gegeven worden op de interne ambities gericht op:
- raad van toezicht / raad van commissarissen
- directie KNVB
- ledenraad amateurvoetbal
De stappen die gezet worden sluiten ook aan bij de motie Diversiteit die is aangenomen tijdens de
voorjaarsvergadering van de ledenraad amateurvoetbal op 20 juni 2020 en waarover in het verband
van de ledenraad ook nog verder over gesproken gaat worden.
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2.6

Samenstelling Commissie voortgang/samenwerking raad van toezicht

Namens de Commissie voortgang/samenwerking raad van toezicht heeft Mark van Berkum de
ledenraad amateurvoetbal op 19 november via de mail een terugkoppeling onder de aandacht
gebracht.
In de e-mail genaamd ‘Terugkoppeling Commissie voortgang/samenwerking raad van toezicht werd
onder meer melding gemaakt van het terugtreden van Jos Blatter uit de commissie en een vacante
plek dientengevolge. Geïnteresseerde ledenraadsleden werden gevraagd zich te melden vóór 30
november.
Uiteindelijk hebben Ivar Brouwer en Henk Bolhaar kenbaar gemaakt geïnteresseerd te zijn. Onderling
overleg tussen Henk en Ivar heeft opgeleverd, dat Henk Bolhaar uiteindelijk graag toetreedt tot de
commissie.
Daarmee zou dan de samenstelling worden:
Ingrid Kloosterman
(nj. 2021 terugtredend)
Mark van Toorn
(nj. 2022 terugtredend)
Henk Bolhaar
(nj. 2023 terugtredend / onder voorbehoud van herverkiezing).
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3. VERSLAG LEDENRAAD 20 JUNI 20202]
Te nemen besluit
Vaststellen van verslag van de ledenraad van 20 juni 2020, inclusief actielijst.
Toelichting
De conceptversie van het verslag van de vergadering van 20 juni 2020 is inclusief actielijst in juli 2020
gepubliceerd op SharePoint. Ter vergadering moeten verslag en actielijst vastgesteld worden door de
ledenraad amateurvoetbal. Na vaststelling zal het verslag gepubliceerd worden op KNVB.NL.
De actielijst zal voorafgaande aan de vergadering nog eens geactualiseerd worden en met de
aanvullende stukken een week voor de vergadering in bezit worden gesteld.
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4. VERANTWOORDING SEIZOEN 2019/’20
4.1

Verslag bestuur amateurvoetbal seizoen 2019/’20

Te nemen besluit
Kennisnemen van het verslag van het bestuur amateurvoetbal over het seizoen 2019/’20
Toelichting
Onderdeel van de jaarrekening is het verslag van het bestuur amateurvoetbal. Hierin doet het bestuur
verslag over de activiteiten van het afgelopen seizoen (Seizoensplan 2019/’20).
Context
Conform artikel 24 lid 2 onder b Reglementen Amateurvoetbal is het bestuur gehouden
verantwoording te doen van gevoerd beleid.
Samenhang
Verslag over het afgelopen seizoen vindt plaats via verschillende lijnen:
- KNVB-breed via het jaarverslag seizoen 2019/’20
- daar waar het de financiën van amateurvoetbal betreft via de jaarrekening amateurvoetbal
- de beleidsmatige verantwoording van het seizoen 2019/’20 doet het bestuur amateurvoetbal
via het bestuursverslag amateurvoetbal.
Inhoud op hoofdlijnen
Het seizoen 2019/’20 is het tweede seizoen van het Strategisch Plan 2018 – 2022. Het doel van het
Strategisch Plan is om meer focus aan te brengen in ons handelen en handvatten te hebben voor
gewogen keuzes.
Het bestuursverslag is opgebouwd aan de hand van de 5 strategische pijlers van het Strategisch Plan
en het Maatschappelijk manifest. Dit 5 pijlers zijn:
- Service op Topniveau
- Oranje om trots op te zijn
- Aantrekkelijk voetbal- en competitie aanbod
- Vernieuwing & innovatie
- Opleiding & ontwikkeling
Binnen de pijlers en het maatschappelijk manifest zijn de belangrijkste ontwikkelingen uitgelicht. De
basis daarvoor wordt gevormd door het Seizoensplan amateurvoetbal 2019/’20. Het verslag wordt
aangevuld met zaken die in de loop van het seizoen aan de orde zijn gekomen. Indien mogelijk
worden die geplaatst onder één van de vijf pijlers of het maatschappelijk manifest
Seizoen 2019/’20 wordt getekend door de gevolgen van de Coronapandemie. Vanaf medio maart
staat nagenoeg alles in het teken daarvan. Daarmee zijn ontwikkelingen vertraagd en plannen niet
(geheel) tot uitvoering gebracht. In de maanden voorafgaand was het seizoensplan leidend en zijn
resultaten geboekt. Maar ook tijdens de corona-maanden is op een aantal onderwerpen nog wel
voortgang geboekt.
Proces
Communicatie
Het jaarverslag seizoen 2019/’20 en de jaarrekening zijn met de agenda – net als vorig seizoen –
integraal gepubliceerd op www.knvb.nl.
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4.2

Verslag raad van toezicht amateurvoetbal seizoen 2019/’20

Te nemen besluit
Kennisnemen van het verslag van de raad van toezicht 2019/’20.
Toelichting
De raad van toezicht doet jaarlijks aan de ledenraad schriftelijk verslag van zijn werkzaamheden.
Bijgaand het verslag over seizoen 2019/’20. Dit verslag bevat tevens de bevindingen ten aanzien van
de jaarrekening 2019/’20.
Context
Van de vergaderingen van de raad van toezicht worden verslagen opgemaakt. Deze verslagen
worden gedurende het seizoen en na vaststelling ter kennis gebracht van de ledenraad.
De raad van toezicht maakt met het oog op verantwoording van zijn werkzaamheden richting de
ledenraad na afloop van een voetbalseizoen een verslag. Daarbij geldt:
• Het verslag gaat in op de wijze waarop in algemene zin vorm is gegeven aan de
toezichthoudende rol;
• Het toezicht op de financiën krijgt specifieke aandacht door inclusie van de bevindingen van
de raad van toezicht ten aanzien van de jaarrekening 2019/’20.
In lijn met de toezegging aan de ledenraad is ook dit jaar een uitgebreid verslag vervaardigd.
Inhoud op hoofdlijnen
In bijgaand verslag wordt ingegaan op de aard en het aantal activiteiten van de raad van toezicht in
seizoen 2019/’20. De belangrijkste onderwerpen worden benoemd, de positie van de raad van
toezicht dienaangaande en de wijze waarop de toezichthoudende rol is ingevuld.
Advies van de raad van toezicht t.a.v. de jaarrekening 2019/’20
De Raad van Toezicht is van mening dat de jaarrekening 2019/’20 zorgvuldig is opgesteld en dat het
bestuursverslag een goede toelichting geeft op de wijze waarop aan de speerpunten van beleid
inhoud is gegeven. Daarbij geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de financiële situatie, mede
als gevolg van de situatie rondom het coronavirus. De raad van toezicht heeft de jaarrekening in zijn
vergadering van 12 november 2020 besproken en goedgekeurd.
Gelet op het voorgaande adviseert de raad van toezicht de ledenraad om de jaarrekening 2019/’20
vast te stellen en om het bestuur amateurvoetbal decharge te verlenen voor het gevoerde beleid.
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Verslag raad van toezicht amateurvoetbal 2019/’20
Inleiding
Waar de prachtige resultaten van de OranjeLeeuwinnen tijdens het WK Vrouwenvoetbal
in Frankrijk nog naklonken bij de start van het seizoen en in december 2019 het 130jarig bestaan van de KNVB feestelijk werd gevierd met onder andere de actie “shirtje
ruilen”, werden we begin 2020 overvallen door COVID-19.
Heel Nederland ging gebukt onder corona. Veel voetbalclubs werden geconfronteerd
met de gevolgen van het virus. Voetbalsters, voetballers en vrijwilligers kregen te
maken met zieken in hun omgeving of werden zelf ziek. Sommigen zeer ernstig en ook
binnen de KNVB-familie moesten doden betreurd worden. Enkele verenigingen werden
in die zin bijzonder hard getroffen.
Voor het voetbal had de pandemie ongekende gevolgen. Eindtoernooien werden
uitgesteld of afgelast, competities en trainingen werden stilgelegd, sportparken werden
afgesloten. Het werd stil op voetbalvelden, in stadions in Nederland en over de hele
wereld.
Dit bracht grote organisatorische, sportieve en financiële uitdagingen met zich mee. Er
is een beroep gedaan op de overheid en autoriteiten om de economische uitdagingen
en de maatschappelijke effecten te ondervangen. Maar de Raad van Toezicht herkent
vooral ook de inspanningen binnen de KNVB-organisatie om samen met voetballend
Nederland, de voetbalclubs voorop, deze moeilijke tijden te doorstaan. Daarin is samen
voetballen niet alleen het doel dat ons bindt, maar ook een middel dat ons helpt om en
gezond en fit te blijven.
Gedurende het seizoen is onder verantwoordelijkheid van het bestuur steeds
ingespeeld op de actualiteit. Plannen en begroting zijn voortdurend getoetst op
haalbaarheid in de veranderde werkelijkheid en zijn waar nodig bijgesteld. Die
veiligheidsmodus heeft bijgedragen aan goed inzicht en overzicht gedurende het
seizoen 2019/’20.
Van het toezicht in een bewogen seizoen hierbij kort verslag.

Taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht (RvT) geeft professioneel invulling aan toezicht op een
professioneel bestuur dat sturing geeft aan een organisatie van professionals. De taken
en bevoegdheden van de RvT zijn vastgelegd in het Reglement Amateurvoetbal.
In essentie geldt dat de RvT:
• het beleid toetst van het bestuur amateurvoetbal, toezicht houdt op de algemene
gang van zaken in de sectie amateurvoetbal en (primair via de auditcommissie)
toezicht uitoefent op het geldelijk beheer van de sectie amateurvoetbal;
• toezicht houdt namens stakeholders in brede zin en in dat verband ook
maatschappelijke effecten en het maatschappelijk resultaat van de KNVB betrekt; in
het algemeen en van amateurvoetbal in het bijzonder;
• samen met de raad van commissarissen betaald voetbal (RvC BV) de gezamenlijke
vergadering van toezichthouders (VVT) vormt.

P. 19

Terug naar inhoudsopgave

Ten aanzien van rekening van baten en lasten brengt de auditcommissie namens de
Raad van Toezicht verslag van bevindingen uit aan de ledenraad. Dat verslag maakt
integraal onderdeel uit van deze rapportage.

Samenwerking met bestuurder
Het bestuur amateurvoetbal legt op periodieke basis verantwoording af aan de RvT.
Daarvoor zijn richtlijnen vastgelegd. Een aantal besluiten behoeft vanwege aard en/of
impact expliciete instemming van de RvT. De RvT stelt de directeur/bestuurder aan en
beoordeelt hem. De RvT geeft daarmee namens de KNVB invulling aan de
werkgeversrol jegens de directeur/bestuurder. In praktische zin vervult de RvT de rol
van klankbord en reflector voor het bestuur. Dat gebeurt via de formele lijn, maar ook
via meer informele momenten.

Samenwerking met ledenraad
De leden van de RvT worden door de ledenraad benoemd en ontslagen. Het is het
bestuur amateurvoetbal dat verantwoording aflegt aan de ledenraad over gevoerd
beleid. De RvT staat naast die verantwoordingslijn. Hij is beschikbaar voor vragen
vanuit de ledenraad daar waar het de invulling van zijn toezicht betreft. De RvT doet, in
algemene zin, één keer per jaar verslag van werkzaamheden. De ledenraad heeft
inzicht in de verslaglegging van de vergaderingen van de RvT. In specifieke gevallen
kan desgevraagd een toelichting gegeven worden op de invulling van het toezicht op
een dossier. Ten aanzien van de jaarrekening brengt de auditcommissie namens de
RvT verslag uit aan ledenraad van bevindingen. De RvT is aanwezig cq
vertegenwoordigd bij vergaderingen en bijeenkomsten van de ledenraad. Met een
delegatie van de ledenraad vindt periodiek overleg plaats over voortgang en
samenwerking.
De ledenraad verleent kwijting aan de RvT.

Samenstelling van de RvT
In dit verslagjaar liep de zittingstermijn van Albert van Wijk af. Hij heeft zich voor
herbenoeming beschikbaar gesteld en is in de najaarsvergadering van de ledenraad in
2019 herbenoemd voor een derde termijn van drie jaar. In aanloop naar deze
herbenoeming heeft een gesprek plaatsgevonden van een delegatie van de ledenraad
(Ingrid Kloosterman,
Jos Blatter en Mark van Toorn) met Albert van Wijk.
De RvT heeft binnen de gestelde reglementaire kaders in overleg met de directeurbestuurder werkafspraken gemaakt en een aantal taken binnen de RvT verdeeld. De
RvT werkt met twee commissies:
• Auditcommissie
• Remuneratiecommissie.
De samenstelling van de RvT zag er het hele verslagjaar als volgt uit:
• Pier Eringa - voorzitter RvT en remuneratiecommissie
• Albert van Wijk - vicevoorzitter RvT en remuneratiecommissie
• Jos Vranken – lid RvT en auditcommissie
• Hassan Bettani – lid RvT en auditcommissie
• Tjienta van Pelt – lid RvT
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Activiteiten
In het seizoen 2019/’20 hebben zes reguliere vergaderingen van de RvT
plaatsgevonden. In verband met de gevolgen van coronacrisis en op initiatief van het
bestuur amateurvoetbal heeft de RvT daarnaast drie keer extra vergaderd. In lijn met de
door de overheid opgelegde maatregelen ter bestrijding van het coronavirus hebben
alle vergaderingen in de periode van 20 maart 2020 t/m 28 mei 2020 telefonisch of via
Microsoft Teams plaatsgevonden. Van de vergaderingen zijn verslagen gemaakt die na
vaststelling zijn gedeeld met de ledenraad. Op deze wijze is de ledenraad ook lopende
het seizoen op de hoogte gehouden van de onderwerpen die de revue passeren,
alsmede van de inbreng en de standpunten dienaangaande van de RvT.
De RvT is in beginsel voltallig aanwezig bij de voor- en najaarsvergaderingen van de
ledenraad en bij de overige bijeenkomsten wordt een delegatie afgevaardigd.
Jaarlijks vindt periodiek overleg plaats tussen een delegatie van de ledenraad en de
voltallige RvT. In dit verslagjaar heeft dit overleg plaatsgevonden op 5 september 2019.
Namens de ledenraad waren Ingrid Kloosterman, Jos Blatter en Mark van Toorn
aanwezig. Voor de RvT was de insteek voor dit overleg reflectie op samenwerking
ledenraad en RvT, feedback op rolinvulling (over en weer) en het bepalen van
(eventuele) acties gericht op het verbeteren van
de rolinvulling en/of samenwerking. De RvT vindt het belangrijk goed contact te hebben
met de ledenraad en is van mening dat een periodiek overleg waarin op open en
informele wijze afstemming plaatsvindt daaraan bijdraagt.
Jaarlijks vinden twee vergaderingen plaats van de RvT en de Raad van
Commissarissen BV gezamenlijk; de Vergadering Van Toezichthouders (VVT).
Een periodiek overleg met de OR vindt met een delegatie van de VVT plaats. Vanuit de
RvT vormen Pier Eringa en Tjienta van Pelt de helft van deze delegatie.
De leden van de RvT vervullen op diverse momenten een representatieve rol.

Evaluatie RvT
De RvT geeft periodiek invulling aan een zelfevaluatie. In het verslagjaar is daarvoor
Development Dialogue ingeschakeld. In november 2019 zijn door een externe
onderzoeker, Henk Breukink, interviews afgenomen met de leden van de RvT, de
directie AV en de bestuurssecretaris. Een en ander heeft geleid tot een rapport met
bevindingen en conclusies dat op verschillende momenten binnen de RvT aan de orde
is geweest.

Governance KNVB breed
Strategische agenda AV/BV
De directeur/bestuurders van betaald en amateurvoetbal zijn gezamenlijk aan de slag
met een zogenaamde Strategische agenda AV/BV. Dat doen zij onder het toezicht van
de gezamenlijke toezichthouders (VVT). De strategische agenda AV/BV (niet te
verwarren met de vijf pijlers van het strategisch plan KNVB 2018-2022) bevat onder
meer de onderwerpen:
• inrichting van de vertegenwoordigende teams (waaronder positionering nationale
vrouwenteams);
• verdeling van de commerciële inkomsten;
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• verdeelsleutel van de operationele kosten.
De drie onderwerpen zijn nauw met elkaar verbonden, hebben een diepgewortelde
historische context en financiële effecten. Dit levert een complexe situatie.
Aanpassingen hebben zeer veel impact op beide secties en achterbannen. In het
seizoen 2019/’20 heeft de breed samengestelde KNVB-directie in goede harmonie en
samenwerking over deze onderwerpen gesproken, maar dat heeft (nog) niet geleid tot
concrete voorstellen. De VVT heeft als vervolgstap het bondsbestuur de opdracht
gegeven een voorstel te doen voor een organisatie die volledig en logisch in lijn loopt
met de werkelijke activiteiten en een governancemodel te bedenken dat daarbij
past. De RvT verwacht dat in het volgende verslagjaar vervolgstappen hun beslag
krijgen.
Afscheid Michael van Praag
De RvT is op 16 december 2019 te gast geweest bij het afscheid van Michael van Praag.
Met een programma dat als rode lijn diversiteit & inclusie had, is op passende wijze
afscheid genomen. De RvT herkent de grote bijdrage die Michael van Praag voor het
Nederlandse voetbal heeft gehad en nog steeds heeft. Het erelidmaatschap dat hem bij
zijn afscheid is verleend door de bondsvergadering is daarmee dan ook geheel terecht.
Nieuwe bondsvoorzitter
In het kader van zijn introductie is Just Spee op 6 februari 2020 aanwezig geweest bij
de vergadering van de RvT. De RvT deelt het door Just Spee daar geschetste
perspectief van één KNVB met één toezichthoudend orgaan.

Aandachtspunten
Op de agenda van de reguliere vergaderingen nemen vaste onderwerpen uit de
beleids- en financiële cyclus een belangrijke plaats in: jaarrekening, strategisch plan,
begroting. Daarnaast worden thema-gewijs onderwerpen besproken. Ingegeven door de
organisatie(structuur), maar veelal ook geïndiceerd door de actualiteit.
Voor wat betreft dit verslagjaar springen de volgende onderwerpen eruit:
Corona
De coronapandemie heeft – hoe kan het ook anders – in de tweede helft van het
seizoen ook bij de werkzaamheden van RvT als rode draad gegolden. In alle
vergaderingen sinds 20 maart 2020 zijn de actuele ontwikkelingen en de gevolgen van
de coronacrisis voor het amateurvoetbal aan de orde geweest.
Ondanks de impact van de coronacrisis op de eigen financiën heeft de KNVB-steun
geboden aan de verenigingen in het amateurvoetbal. Daarnaast zijn er ook veel extra
inspanningen verricht om de verenigingen terzijde te staan en te ondersteunen. De RvT
heeft het bestuur en de directie bevraagd over en gesteund in gezette stappen.
De RvT heeft zich – uit hoofde van zijn toezichthoudende rol - goed op de hoogte laten
houden van consequenties en actie gedurende de turbulente periode. Hierdoor heeft de
RvT een goed beeld gehouden van de situatie bij de KNVB maar ook van die bij de
verenigingen.
De grootste impact om het financiële leed van de verenigingen te beperken, bieden de
steunpakketten van de overheid. De RvT onderschrijft de aanpak om in sportbrede
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gezamenlijkheid daarop in te zetten. In de lobby is voortdurend aandacht gevraagd voor
de maatschappelijke en economische gevolgen, veilig voetballen en een veilige en
innovatieve voetbalbeleving (met publiek voetballen). De RvT heeft bij die strategie als
klankbord gediend.
In navolging op de overheidsmaatregelen ter bestrijding van het coronavirus heeft het
bestuur amateurvoetbal het ingrijpende en ongekende bestuursbesluit genomen om de
competities in het amateurvoetbal seizoen 2019/’20 niet uit te spelen. De bestuurder
heeft daarover vooraf met de RvT gesproken. De RvT heeft zich unaniem achter deze
beslissing geschaard. De RvT constateert overigens dat de gevolgen van de genomen
beslissing met zorg zijn aangepakt.
De RvT heeft gedurende het verloop van de coronacrisis aandacht gehad voor de
impact hiervan op de medewerkers van de KNVB. Zeer gewaardeerd is de flexibele en
creatieve wijze waarop de medewerkers hebben geanticipeerd op de veranderde
omstandigheden. Dit positieve geluid werd ook gehoord van de OR waarmee de VVT
op 15 mei 2020 heeft gesproken. Gebleken is dat de organisatie in staat was om vanaf
het eerste moment invulling te geven aan de eisen die aan het thuiswerken worden
gesteld. Dat medewerkers en (digitale) infrastructuur dat aan konden mag tot grote
tevredenheid stemmen.
Financiën
De directie heeft per 27 maart 2020 met het oog op de (financiële) impact van de
coronapandemie een veiligheidsmodus ingesteld. Dit betekent dat in financiële zin een
uiterst terughoudend beleid werd gevoerd. Tot dat moment liep de prognose in goede
lijn met de begroting.
Het toezicht op financiële zaken gedurende het seizoen 2019/’20 is gedetailleerd
weergegeven in het verslag van de auditcommissie. Op hoofdlijnen hieronder een
overzicht van de financiële zaken die tijdens de RvT-vergaderingen overigens aan de
orde zijn geweest.
Jaarrekening 2018/’19
Op 29 oktober 2019 is accountant EY aanwezig geweest in de vergadering om een
toelichting te geven op de bevindingen bij de KNVB-jaarrekening en het doorlopen
proces.
Voor wat betreft het vaststellen van de juiste hoogte van het weerstandsvermogen en het
voorstel tot resultaatbestemming, heeft de RvT specifiek gekeken naar het proces dat het
bestuur heeft doorlopen. Afstemming met LR is noodzakelijk en draagt aan bij kwaliteit
van keuzes. In de ogen van de RvT is het proces goed doorlopen.
Specifiek kijken naar de voorstellen voor bestemming van resultaat: de RvT kon zich
vinden in deze voorstellen. De gekozen onderwerpen waren in lijn met de doelen die
gesteld zijn in het strategisch plan 2018-2022.
De RvT heeft de jaarrekening goedgekeurd, heeft de ledenraad geadviseerd hem
als zodanig vast te stellen en het resultaat volgens voorstel te bestemmen.
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Begroting 2020/’21
In maart 2020 is de conceptbegroting voor het nieuwe seizoen opgesteld die direct
moest worden herzien als gevolg van de directe impact van corona. Mede op instigatie
van de RvT is een nieuwe conceptbegroting opgesteld waarin een aantal aannames als
uitgangspunt is genomen. De RvT heeft de begroting goedgekeurd na een intensief
traject van challenge-and-support door de auditcommissie en de ledenraad geadviseerd
hem in de voorjaarsvergadering vast te stellen. De RvT constateert dat de ledenraad de
begroting ondanks alle onzekerheden heeft vastgesteld. Dat stemt de RvT tevreden.
Ten aanzien van het proces constateert de RvT dat dat niet in alle opzichten optimaal is
verlopen.
Samenwerking met accountant
De RvT hecht eraan in voltallig verband periodiek de accountant te spreken. Dat past bij de
verantwoordelijkheid die de raad van toezicht draagt. De RvT ziet dat aanvullend op de directe lijn
tussen accountant en auditcommissie die er vooral ook ligt in het kader van de controle op de
jaarrekening. De RvT heeft in de VVT besproken dat het de voorkeur heeft het gesprek met de
accountant in de vergadering van de VVT te laten plaatsvinden. Afgesproken is ieder voorjaar een
moment van algemene afstemming te laten plaatsvinden tussen VVT en accountant. Dit in additie op
het proces rondom de jaarrekening.
De RvT kon zich vinden in het voorstel van directie/bestuur om pas in 2021 te bezien of een traject
voor een mogelijke bureauwissel gestart moet worden. De samenwerking met de huidige accountant
verloopt nu goed. Daarbij geldt dat de samenwerking naar duur nog binnen de algemeen aanvaarde
grenzen dienaangaande ligt.
Aantrekkelijk voetbal- en competitieaanbod
De RvT is op de hoogte gehouden van de status van de initiatieven rond behoud van junioren (met
daaronder de vanuit de ledenraad gekomen initiatieven), de status van de invoering van het 4-fasen
pupillenvoetbal en overige ontwikkelingen op het gebied van competitie. De RvT heeft daarbij getoetst
op consistentie met de eerder gemaakte strategische keuzes, waaronder het uitgangspunt dat de
voetballer centraal staat en de behoeften van de jonge voetballers goed in de gaten moeten worden
gehouden. Dat laatste geldt niet alleen in de context van het prestatieve, maar ook in de context van
het meer recreatieve voetbal (de ‘vriendenteams’). Ten aanzien van
de besluitvorming rondom zaterdag- en zondagvoetbal is de reflectie van de RvT dat bij eventuele
voorstellen nooit volledige consensus bereikt zal worden. In die wetenschap heeft de RvT de
bestuurder geadviseerd oog te hebben voor de minderheidsopvattingen.
Optimaliseren voetbalpiramide en jeugdvoetbal competitiestructuur
In de bondsvergadering van december 2019 is besloten over het optimaliseren van de
voetbalpiramide. Voorafgaand daaraan heeft de RvT zich door Art Langeler (directeur
Voetbalontwikkeling) laten informeren over de jeugdvoetbalcompetitiestructuur, de
daaraan ten grondslag liggende visie en het proces in aanloop naar de huidige
voorstellen. De RvT constateerde dat e.e.a. in logische lijn lag met de uitgangspunten
van het strategisch plan.
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Voetbalontwikkeling Opleiden en ontwikkelen – concretisering
In het verlengde van de eerder gepresenteerde visie op opleiden en ontwikkelen heeft
de RvT met de directie gesproken over de wijze waarop die visie wordt geconcretiseerd.
In een tijdspad van vier jaar wordt gekomen tot een toekomstbestendig
opleidingsaanbod. Dat is conform planning.
Sportlink
In meerdere vergaderingen heeft de RvT met de directie gesproken over de knelpunten
van en discussiepunten met Sportlink. Gelet op het belang van Sportlink voor de
dagelijkse operationele kernactiviteiten, als ook de zakelijke betrokkenheid bij Sportlink,
zijn keuzes in dezen van strategische aard. De RvT begrijpt dat de huidige situatie niet
toekomstbestendig is. Aan de orde kwamen het doorlopen traject, de preferente
oplossingsrichting en de noodzakelijke stappen voor verdere verkenning daarvan.
VoetbalTV
De RvT is in het verslagjaar tijdens iedere vergadering op de hoogte gebracht van de
actuele situatie rondom VoetbalTV. De RvT betreurt met directie/bestuur het verloop der
dingen uiteindelijk leidende tot het faillissement na het verslagjaar. Het bedrijf
VoetbalTV is zwaar geraakt doordat als gevolg van corona een groot deel van het
seizoen niet gespeeld kon worden bij de amateurclubs. Maar het feit dat de Autoriteit
Persoonsgegeven lang heeft gewacht met een formele uitspraak rondom vermeende
overtredingen van privacywetgeving en dat hangende die uitspraak verweer niet
mogelijk was, was cruciaal in de stagnatie van de (door)ontwikkeling van de
startup VoetbalTV De RvT steunde directie/bestuur in de kritiek op de AP en de
communicatie daaromtrent. De RvT volgde directie/bestuur in hun standpunt rondom
afschalen van de organisatie VoetbalTV in afwachting van de uitspraak van de AP.
Aanvalsplan Racisme
Gelet op de aard en impact van het onderwerp heeft de RvT diverse keren gesproken
over het aanvalsplan racisme. Naar aanleiding van het racistische spreekkoor bij FC
Den Bosch – Excelsior op 17 november 2019 besloten de overheid en de KNVB dat
een intensievere gezamenlijke aanpak nodig is om nog meer stappen tegen racisme te
kunnen ondernemen.
De RvT constateerde dat met voortvarendheid in samenwerking tussen de KNVB en de
Ministeries een concreet plan is opgesteld met financiële onderbouwing, waarmee de
KNVB en overheid duurzaam aan de slag kunnen voor de komende drie jaar. De RvT is
de mening toegedaan dat het initiatief dat de KNVB in dezen toont en de acties die
worden opgepakt passen bij de maatschappelijk taak die de KNVB heeft. De KNVB is
weliswaar niet de eigenaar van het probleem, maar heeft wel een grote
verantwoordelijkheid.
De RvT heeft diverse suggesties en aanbevelingen gedaan voor borging van draagvlak
en betrokkenheid.
Aanpak risicoverenigingen
De RvT is in november 2019 geïnformeerd over de integrale KNVB-aanpak van
risicoverenigingen. De aanpak geschiedt onder bestuurlijke verantwoordelijkheid voor
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het goed en veilig verloop van de competitie. De RvT acht het in het kader van goede
scheiding der zaken van belang dat overtredingen van de (tucht)reglementen worden
opgepakt en afgedaan binnen de kaders van het tuchtrechtsysteem. Daarnaast kan dan
een bestuurlijke aanpak gelden. Dat vraagt evenwel om goede afstemming en
zorgvuldig rolbewaking.
De RvT herkent en benadrukt het belang van een gestructureerde aanpak van
risicoverenigingen ook vanuit de maatschappelijk taak die de KNVB heeft. Afstemming
met politie en justitie is daarbij eveneens van belang.
Integriteit
De kern van de integriteitsagenda spitst zich toe op:
• Financiële integriteit
• Doping
• Matchfixing
• Seksuele intimidatie
Er wordt gewerkt aan meer samenhang tussen thema’s en een betere voorlichting
richting clubs. Inspanningen zijn daarbij vooal ook gericht op preventie. De RvT juicht
dat toe. In de vergadering van de RvT is gesproken over wat de rol van de KNVB op dit
onderwerp is en de prioriteitsstelling.
Organisatieontwikkeling
Beoordelen en belonen
Directie/bestuur hebben ervoor gekozen ondanks de als gevolg van corona onzekere
tijden het reeds ingezette traject voor aanpassing van het beoordelings- en
beloningsbeleid voort te zetten. De RvT snapt en volgt die keuze. Daarbij is overwogen
dat de organisatie (ook) ‘klaar’ moet zijn voor de tijden na corona. Het overleg traject
tussen bestuur en OR heeft veel tijd en inspanning gevraagd. Dat uiteindelijk consensus
is bereikt over de wijze van implementatie en instemming is verkregen, acht de RvT een
goede zaak. De OR heeft ook aan het verloop van dit traject gerefereerd tijdens het
periodiek overleg met de (delegatie van) de RvT.
Organisatieontwikkeling - Operations
In oktober 2019 heeft de RvT met Hans Schelling, manager Operations, en Ralf
Reniers, projectleider Operations gesproken over de ontwikkelingen bij Operations
sinds 2014 tot heden. Operations is sindsdien toekomstbestendig gemaakt en met de
huidige vier pijlers (Assist online (platform); Assist Contact (contactcenter); Assist offline
(bijeenkomsten) en Verenigingsondersteuning (mensen in het veld), is de afdeling
Operations nu flexibeler en beter in staat in te spelen op de wensen en verwachtingen
van onze clubs en leden. Die beweging past bij de ambitie als uitgesproken binnen de
pijler ‘Topservice’ van het strategisch plan.

Het toezicht op financiële zaken gedurende 2018/’19 gespecificeerd
De RvT heeft zoals eerder aangegeven een auditcommissie. In het verslagjaar bestond deze uit Jos
Vranken en Hassan Bettani. Het is de taak van de auditcommissie om zich te verdiepen in de
financiële aangelegenheden en de belangrijke zaken te bespreken in de voltallige RvT. De RvT als
geheel brengt verslag aan de Ledenraad uit.
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Het bestuur van de KNVB sectie amateurvoetbal heeft de jaarrekening 2019/’20 opgesteld. Het
bestuur legt de jaarrekening 2019/’20 voor ter vaststelling aan de ledenraad. Deze is in de
auditcommissie uitgebreid met de directie/bestuur doorgenomen. Overigens geldt dat de
auditcommissie in een gezamenlijke vergadering met de auditcommissie van de collega’s van betaald
voetbal en de gezamenlijke directie van de KNVB de jaarstukken van de KNVB heeft doorgenomen.
De accountant EY was in een van de vergaderingen van de auditcommissie aanwezig en heeft daarbij
aan de auditcommissie zijn bevindingen toegelicht. EY heeft een goedkeurende controleverklaring
uitgebracht bij de geconsolideerde jaarrekening van de KNVB. Daarvan maakt de jaarrekening
amateurvoetbal onderdeel uit.
Vervolgens is de jaarrekening voor wat betreft amateurvoetbal (inclusief de toelichting daarop) door de
RvT op basis van de bevindingen van de auditcommissie met directie/bestuur besproken in de
vergadering van 12 november 2020.
Advies
De Raad van Toezicht is van mening dat de jaarrekening 2019/’20 zorgvuldig is opgesteld en dat het
bestuursverslag een goede toelichting geeft op de wijze waarop aan de speerpunten van beleid
inhoud is gegeven. Daarbij geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de financiële situatie, mede
als gevolg van de situatie rondom het coronavirus. De RvT heeft de jaarrekening in zijn vergadering
van 12 november 2020 besproken en goedgekeurd.
Gelet op het voorgaande adviseren wij de ledenraad om de jaarrekening 2019/’20 vast te stellen en
om het bestuur amateurvoetbal decharge te verlenen voor het gevoerde beleid.
Overwegingen
In onze besprekingen met de directie/bestuur en de accountant zijn diverse punten de revue
gepasseerd. Wij hebben in de besprekingen onder meer de volgende punten aan de orde gesteld.
1. Geeft de jaarrekening een helder beeld van de financiële stand van zaken?
De auditcommissie heeft de jaarrekening grondig doorgesproken met de directie/bestuur. De
accountant heeft de jaarrekening onderzocht en geeft een goedkeurende controleverklaring
af. We hebben gesproken met de accountant over de controleaanpak en de bevindingen.
Wij menen dat de jaarrekening incl. de toelichting en het bestuursverslag een voldoende
helder inzicht geven in het gevoerde beleid en de financiële stand van zaken van KNVB
amateurvoetbal.
2. Is de financiële positie van KNVB amateurvoetbal gezond?
Over het boekjaar wordt een negatief resultaat gerapporteerd van €0,3 miljoen. De
voetbalcompetities kenden in 2019/’20 een abrupt en voortijdig einde. De KNVB
amateurvoetbal heeft een deel van de wedstrijdgelden terugbetaald aan de clubs. Samen met
gemiste opbrengsten kaartverkoop en tuchtzaken hebben deze corona-maatregelen grote
impact op de jaarrekening AV. Door adequaat handelen, het hanteren van de
veiligheidsmodus en de ontvangen NOW-subsidie is het directie/bestuur gelukt om het
grootste deel van het verlies te compenseren. Er is weliswaar nog steeds sprake van een
negatief resultaat, maar gegeven de exceptionele omstandigheden acht de raad van toezicht
dat begrijpelijk en acceptabel.
3. Is de financiële positie van KNVB amateurvoetbal ook in seizoen 2020/’21 bestand tegen een
voortdurende impact van de coronapandemie?
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Amateurvoetbal beschikt nog steeds over een gezonde balans, waardoor forse tegenvallers
goed kunnen worden opgevangen. Ook de liquiditeit is op voldoende niveau om deze crisis te
doorstaan. Dit wordt bevestigd door de accountants. Daarbij is in de begroting 2020/’21
rekening gehouden met een omzetverlies op een aantal omzetstromen en zijn tegelijkertijd
keuzes gemaakt die het kostenniveau drukken.
Voorgaande niettegenstaande herkent de Raad van Toezicht de nodige onzekerheden voor
het seizoen 2020/’21. Die houden rechtstreeks verband met de constatering dat de
coronapandemie nog niet onder controle is en uitzicht daarop ook niet concreet is.
Maatregelen blijven van kracht, met alle impact daarvan, ook op de financiën van de KNVBsectie amateurvoetbal. Dit is besproken met directie/bestuur. Er wordt gewerkt met meerdere
scenario’s gekoppeld aan aanvullende interventies om snel en daadkrachtig te kunnen
optreden als een negatief effect zich voordoet. Die aanpak acht de raad van toezicht passend
en noodzakelijk. Indien de maatregelen dusdanig lang van kracht blijven, dat er geen volledig
seizoen gespeeld kan worden, zullen er (verdere) harde keuzes gemaakt moeten worden. Die
zullen dan verdergaande impact hebben op de organisatie en het realiseren van de ambities
zoals vastgelegd in het strategisch plan 2018-2022.

Tot slot:
De Raad van Toezicht complimenteert directie en organisatie voor de wijze waarop men de KNVB en
in het bijzonder de sectie amateurvoetbal inhoudelijk en financieel door deze ongekende en
buitengewoon volatiele en impactvolle periode loodst.

Aldus opgesteld door de RvT amateurvoetbal en namens deze ondertekend door,

Pier Eringa
Voorzitter Raad van Toezicht amateurvoetbal
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5. FINANCIËN
5.1

Jaarrekening amateurvoetbal 2019/’201]

Te nemen besluit
1. Kennisnemen van het accountantsverslag,
2. Vaststellen van de jaarrekening amateurvoetbal seizoen 2019/’20.
Toelichting
De jaarrekening van seizoen 2019/’20 is als bijlage toegevoegd. In de jaarrekening zijn toelichtende
teksten opgenomen, voorafgegaan door het verslag van het bestuur amateurvoetbal.
Als bijlage aan dit agendapunt zijn toegevoegd:
• Bijlage 1. De jaarrekening amateurvoetbal seizoen 2019/’20
• Bijlage 2. Accountantsverslag
Context
Het bestuur amateurvoetbal stelt jaarlijks de jaarrekening op. De raad van toezicht keurt deze goed.
De ledenraad stelt de jaarrekening van het amateurvoetbal vast. De raad van toezicht brengt verslag
uit van zijn bevindingen ten aanzien van de jaarrekening aan de ledenraad amateurvoetbal.
Laatstgenoemde verslag met bevindingen van de raad van toezicht met daarin de verklaring van
goedkeuring, is opgenomen in het verslag van de raad van toezicht 2019/’20 (zie agendapunt 4.2)
Kern
Het seizoen 2019/’20 is in alle opzichten beïnvloed door de gevolgen van de coronapandemie. Corona
heeft ook grote impact gehad op de bedrijfsvoering en daarmee de financiën van het amateurvoetbal.
Dat is zichtbaar in de jaarrekening van het amateurvoetbal.
Het seizoen 2019/’20 kenmerkt zich door een negatief resultaat. Het negatieve resultaat bedraagt €
294.000 . In de begroting 2019/’20 was uitgegaan van een kleine plus. Daarmee is het resultaat €
314.000 lager dan in de begroting 2019/’20 is opgenomen.
Ondanks veel omzetverlies is het gelukt om het verlies te beperken tot 294K. Dat is in hoofdzaak te
danken aan de ontvangen NOW-subsidie en de ‘veiligheidsmodus’ die door de KNVB is ingesteld. Dit
betekent dat er alleen noodzakelijke uitgaven zijn gedaan, waardoor het gelukt is het financiële verlies
te beperken. Enkele forse besparingen zijn behaald bij de afdeling Marketing, Vrouwenvoetbal,
Voetbalontwikkeling, Jeugdplan en Wedstrijdzaken, deels omdat begrote activiteiten door de Coronabeperkingen niet plaats konden vinden.
Ingevolge het gestelde in artikel 32 lid 2 van het reglement amateurvoetbal wordt een nadelig saldo
over een verstreken boekjaar onttrokken aan de algemene reserve.
Voor nadere verdieping wordt verwezen naar de jaarrekening.
Proces
De jaarrekening is in voorbereiding op behandeling tijdens de ledenraad toegelicht in (digitale) sessie
op 30 november jl.
Communicatie
De jaarrekening is met de agenda – net als vorig seizoen – integraal gepubliceerd op www.knvb.nl.
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5.2

Verlenen van kwijting bestuur amateurvoetbal

Te nemen besluit
Kwijting verlenen aan het bestuur amateurvoetbal.
Toelichting
Op grond van de wet dient de ledenraad amateurvoetbal na behandeling van de gepresenteerde
jaarrekening afzonderlijk een besluit te nemen ter zake van kwijting van het bestuur amateurvoetbal
voor zijn financiële verantwoordelijkheid voor het gevoerde beleid van het afgelopen verslagjaar.
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5.3

Verlenen van kwijting raad van toezicht amateurvoetbal

Te nemen besluit
Kwijting te verlenen aan de raad van toezicht amateurvoetbal
Toelichting
Op grond van de wet dient de ledenraad amateurvoetbal na behandeling van de gepresenteerde
jaarrekening afzonderlijk een besluit te nemen ter zake van kwijting van de raad van toezicht
amateurvoetbal voor zijn financiële verantwoordelijkheid voor het gevoerde beleid van het afgelopen
verslagjaar.
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5.4

Stand van zaken financiën amateurvoetbal seizoen 2020/’21

Te nemen besluit
Kennisnemen van de stand van zaken financiën amateurvoetbal seizoen 2020/’21.
Toelichting
Bij het vaststellen van de begroting voor het seizoen 2020/’21 in voorjaarsvergadering van de
ledenraad op 20 juni 2020, is van de zijde van directie/bestuur toegezegd de ledenraad maandelijks te
voorzien van een update ten aanzien van de stand van zaken van de financiën. Tevens is toegezegd
het onderwerp op de agenda van de najaarsvergadering te plaatsen.
Met het oog op de gemaakte afspraken is de prognose Q1 op 13 november jl via SharePoint met de
ledenraad gedeeld. Tijdens de digitale voorbereidingssessie op 30 november zal de ledenraad hierop
een toelichting ontvangen en worden de meest actuele inzichten gedeeld. De ledenraad is daarbij in
de gelegenheid om vragen te stellen en verduidelijking te krijgen.
Vragen en antwoorden worden verwerkt in de Vraag & Antwoord die integraal onderdeel uitmaakt van
de vergadering en het verslag.
Op basis van de verstrekte gegevens van Q1 en met inbegrip van de toelichting als aan de orde op 30
november, moet de ledenraad goed aangesloten zijn (en dat gevoel ook hebben), op de stand van
zaken en de prognose.
In additie op alle verstrekt informatie en overleg zal - als nodig - ter vergadering nog een aanvulling
kunnen worden gedaan.
Insteek is erop gericht de ledenraad de komende periode proactief te blijven informeren over de
actuele stand van zaken ten aanzien van de financiën en de prognose.
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6. ONTWIKKELINGEN COMPETITIEPIRAMIDE AMATEURVOETBAL
Te nemen besluit
Instemmen met het procesvoorstel om te komen tot een ‘brede aanpak‘ van ontwikkelingen rondom
competitiepiramide amateurvoetbal, inhoudende:
•
•
•

Tijdens de werkconferentie De Strategie van de LR dd. 6/7 februari 2021: vaststellen
toetsingskaders ‘bredere aanpak’;
Voorjaarsvergadering ledenraad 2021: rapportage van voortgang ‘brede aanpak’;
Najaarsvergadering Ledenraad 2021: presentatie brede aanpak incl. agenderen (eerste)
inhoudelijke (deel)voorstellen.

.
Toelichting
Naar aanleiding van de bijeenkomsten gehouden met de ledenraad op 2 september en op 22 oktober
jl. over– inventarisatie zaterdag-/zondagvoetbal, is afgesproken om tijdens de najaarsvergadering een
procesvoorstel te agenderen over de ontwikkelingen die betrekking hebben op de competitiepiramide
amateurvoetbal.
Context
In het Strategisch Plan 2018 – 2022 is een van de vijf pijlers: Aantrekkelijk voetbal- en
competitieaanbod. Daaronder is het strategisch project geformuleerd: KNVB-Georganiseerd
verenigingsvoetbal. Het procesvoorstel past binnen dit strategisch project.
Kern
•
•
•
•
•

•

Er is sprake van veel ontwikkelingen binnen de competitie van het amateurvoetbal.
Eén van de ontwikkellijnen is de wijze waarop we in de toekomst om (willen) gaan met de
huidige scheiding tussen zondag- en zaterdagvoetbal voor wat betreft de A-categorie en
daarbinnen de standaardteams.
Met het oog daarop is een inventarisatie gehouden onder stakeholders en hebben verdieping
sessies plaatsgevonden. De resultaten zijn gedeeld met de ledenraad.
Geconstateerd is dat het te vroeg is voor inhoudelijke uitgewerkte voorstellen. Belangrijk
inzicht is dat een ‘bredere aanpak’ te verkiezen is boven een geïsoleerde benadering van het
onderwerp zondag-/zaterdag voor standaardteams.
Met het oog op de brede aanpak wordt een aantal knelpunten en plannen op voorhand
geïdentificeerd:
o Zondag/-zaterdagvoetbal
o Structuur piramide
o Scheiding tussen standaardvoetbal en reservevoetbal
o Beperken van reisafstanden
o Omvang van poules
Met het oog op het te volgen proces om tot genoemde brede aanpak te komen wordt
onderhavig procesvoorstel gedaan is

Proces
Zie voorstel.
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Procesvoorstel

Ontwikkelingen competitiepiramide amateurvoetbal
Inleiding
Er is sprake van veel ontwikkelingen binnen de competitie van het amateurvoetbal. Deze zijn in lijn
met de ambities zoals geformuleerd in het kader van het Strategisch Plan 2018 – 2022. Veel
ontwikkelingen maken onderdeel uit van het strategisch project KNVB-Georganiseerd
verenigingsvoetbal waarvoor door de ledenraad toetsingskaders zijn geformuleerd.
Zondag-/zaterdagvoetbal
Een van de ontwikkellijnen is de wijze waarop we in de toekomst om (willen) gaan met de huidige
scheiding tussen zondag- en zaterdagvoetbal voor wat betreft de A-categorie en daarbinnen de
standaardteams.
In de afgelopen seizoenen hebben we vastgesteld dat er in bijna alle KNVB-districten verenigingen
zijn die met hun eerste elftal de overstap van het zondag- naar het zaterdagvoetbal hebben gemaakt.
Ook zijn er verschillende verenigingen die dit nog niet gedaan hebben, maar waarvan we weten dat ze
hierover nadenken. Omdat we op een goede manier hierop willen inspringen heeft het bestuur
amateurvoetbal besloten om, in navolging van al eerder uitgevoerde regionale
inventarisaties/initiatieven, een landelijke inventarisatie onder verenigingen én voetballers te houden
over de wensen én mogelijkheden omtrent het zondag- en zaterdagstandaardvoetbal (1e elftallen).
De landelijke inventarisatie heeft plaatsgevonden in de zomermaanden van 2020. De uitkomsten van
de inventarisatie, de verkregen inzichten en enkele voorlopige conclusies zijn conform toezegging
gedeeld en besproken in een bijeenkomst met de ledenraad en vertegenwoordigers van de
belangenorganisaties op 2 september 2020.
Aanvullend op de landelijk inventarisatie zijn verdiepingssessies met verenigingen georganiseerd
waarin de inzichten uit de landelijke inventarisatie getoetst en ontwikkelrichtingen besproken zijn.
Vanwege de beperkingen als gevolg van de coronapandemie vonden de verdiepingssessies digitaal
plaats. De uitkomsten van de verdiepingssessies zijn schriftelijk gedeeld met de ledenraad en in een
digitale informatiesessie van 22 oktober 2020 nog eens toegelicht.
Te vroeg voor inhoudelijke voorstellen
De landelijke inventarisatie en de verdiepingssessies hebben veel informatie en inzicht opgeleverd die
kunnen bijdragen aan keuzes als het gaat om de het standaardvoetbal op zaterdag en zondag in de
toekomst. Tegelijk is wellicht het meest belangrijke inzicht dat het te vroeg is om op dit punt tot
(voorstellen voor) aanpassingen te komen.
Keuzes rondom de het zondag- en zaterdagvoetbal voor standaardteams hebben grote impact op de
gehele amateurvoetbalpiramide. En omgekeerd: willen we komen tot een toekomstbestendige en in
alle opzichten haalbare, acceptabele opzet en inrichting van de standaardcompetities op zaterdag én
zondag, moet een bredere aanpak gekozen worden.
Wij constateren dat we met elkaar nog onvoldoende scherp de stip-op-de-horizon hebben als het gaat
om de competitiepiramide in het amateurvoetbal. Dat geldt voor zowel de standaard- en de
reserveklassen, als de zaterdag en de zondag. Die scherpte aanbrengen is randvoorwaardelijk. Want
als gezegd: keuzes ten aanzien van één onderdeel van de piramide werken door op andere
onderdelen in de piramide en daarmee is (dus) ook sprake is van onderlinge samenhang tussen
keuzes. Dat betekent dat – alvorens (deel)voorstellen te kunnen doen op zondag/zaterdagstandaardvoetbal – een ‘bredere aanpak’ nodig is.
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Uiteraard blijven wij op de korte termijn oog houden voor de kwaliteit van de competities als gevolg
van (eerdere) overstap van standaardteams van zondag naar zaterdag. Indien daarvoor maatwerk is
vereist en ook mogelijk is, zullen wij dat leveren.
‘Brede aanpak’
Meer aspecten moeten worden meegenomen om een aantrekkelijk, toekomstbestendige
voetbalpiramide te kunnen (blijven) bieden.
In de ‘brede aanpak’ betrekken we in ieder geval de volgende knelpunten en plannen:
1. Zondag/-zaterdagvoetbal
➢ Wat is de visie op zaterdag- en zondagvoetbal in relatie tot de competitiepiramide en
wat betekent dat voor de onderlinge samenhang tussen zaterdag- en
zondagcompetities?
➢ Welke keuzes volgen daaruit en wat zijn daarvan de consequenties?
➢ Hoe werken we zaken praktisch uit (denk o.a. aan promotie/degradatie)?
➢ Specifiek aandacht in dit geheel gaat naar het issue van ‘horizontaal’ overstappen
tussen zondag en zaterdag (en vice versa).
➢ De vraag of – en zo ja hoe - het reservevoetbal in de verkenning van oplossingen
voor het zaterdag- en zondagvoetbal moet/kan worden betrokken.
2. Structuur piramide
➢ Aansluiting tussen hoofd- en 1e klasse zorgt in de huidige situatie voor een complexe
Promotie-/degradatieregeling.
3. Scheiding tussen standaardvoetbal en reservevoetbal
➢ Consequenties van invoeren O23-competitie in de A-categorie
➢ Met het oog op toekomstbestendigheid van de huidige piramide (ook) in kaart
brengen van voor- en nadelen van geïntegreerde piramide van standaard en
reservevoetbal.
4. Beperken van reisafstanden
➢ Keuzes ten aanzien van competitiepiramide en impact daarvan op reisafstand
Bijvoorbeeld: moet elke bovenliggende poule afstemming met 2 onderliggende poules
hebben of is een ‘bredere’ piramide gerechtvaardigd om tegemoet te komen aan
kleinere reisafstanden? Daarbij dan (dus) accepterend dat kwaliteitsverschillen per
klasse groter kunnen worden.
➢ In kaart brengen van uitgangspunten voor ruimte voor maatwerk per district of
regionaal niveau
5. Omvang van poules
➢ Aantal teams per poule evalueren in combinatie met de mogelijkheid voor een najaaren voorjaarscompetitie op meer plaatsen in de piramide. Enerzijds om te streven naar
(nog) meer gelijkwaardigere wedstrijden en anderzijds om reisafstanden (verder) te
beperken.
Afbakening
In de brede aanpak wordt vooralsnog niet de bekercompetitie amateurvoetbal betrokken. Eventuele
plannen en aanpassingen daaromtrent vormen een separaat traject.
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Perspectief in tijd
De ‘bredere aanpak’ zou gericht moeten zijn op de concrete introductie van de eerste
aanpassingen/maatregelen met ingang van het seizoen 2022/’23. Daarbij gaat het dan primair om het
aanpassen van reglementen en/of (promotie-/degradatie)regelingen. Dit betekent dat in beginsel met
ingang 2023/’24 wijzigingen in de competitiepiramide zichtbaar worden. Eerder is niet realistisch gelet
op het feit dat aanpassingen in de piramide altijd moeten beginnen met de aanpassing van de
bepalingen omtrent promotie/degradatie voorafgaand aan een seizoen.
Voorgaande betekent dat in het najaar van 2021 de uitwerking van de bredere aanpak vanuit de stipop-de-horizon voor wat betreft de voetbalpiramide, gereed moet zijn. Dan rest voldoende tijd voor een
passende en zorgvuldige introductie van de eerste aanpassingen.
Door deze ‘brede aanpak’ te kiezen wordt ook tegemoetgekomen aan de kernpunten van de feedback
is de twee sessies met de ledenraad rondom zondag-/zaterdagvoetbal. Naast verschillende
inhoudelijke opmerkingen, was die vooral ook:
1. Kies kwaliteit boven snelheid, en
2. Creëer samenhang tussen voorstellen in plaats van adhoc-aanpassingen
Met stakeholders
De voetbalpiramide is cruciaal in ons aanbod aan onze leden. Dat betekent dat in een discussie over
de toekomst daarvan alle stakeholders betrokken moeten zijn:
• Spelers en clubs als meest directbetrokkenen
• Trainers en scheidsrechters
• Belangenverenigingen
De ledenraad amateurvoetbal bepaalt naar zijn aard en positie kaders en besluit.

Procesvoorstel
Concreet leidt het voorgaande tot het volgende procesvoorstel; op hoofdlijnen en vanuit het
perspectief van besluitvorming:
I.

Werkconferentie De Strategie van de LR dd. 6/7 februari 2021: vaststellen toetsingskaders
‘bredere aanpak’
➢ (op basis van huidige toetsingskaders Strategisch project KNVB-Georganiseerd
verenigingsvoetbal)

II.

Voorjaarsvergadering ledenraad 2021: rapportage van voortgang ‘brede aanpak’

III.

Najaarsvergadering Ledenraad 2021: presentatie brede aanpak incl. agenderen (eerste)
inhoudelijke (deel)voorstellen.
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7.

AGENDA BONDSVERGADERING (WAARVAN IN IEDER GEVAL HIER TE BEHANDELEN).

De conceptagenda van de bondsvergadering is per mail verzonden op 13 november 2020 en tevens
gepubliceerd op www.knvb.nl en SharePoint amateurvoetbal. Publicatie en verzending van de
definitieve agenda zal ten minste 27 november, twee weken voorafgaand aan de bondsvergadering
plaatsvinden.

7.1

Betalen in het amateurvoetbal

Kennisnemen van het voorstel over het afschaffen van de amateurspelers met niet-geregistreerde
contracten. Voorstel komt voort uit de werkzaamheden van de werkgroep Betalen amateurspelers. De
voorstellen van de werkgroep zijn besproken op de najaarsvergadering van 2019. Met inachtneming
van de gemaakte opmerking naar aanleiding van deze voorstellen zijn definitieve voorstellen
voorbereid en geagendeerd.

7.2

Nationaal opleidingsvergoedingensysteem

Kennisnemen van de voorstellen tot aanpassing van het nationaal opleidingsvergoedingensysteem.

7.3

KNVB Campus – Fase 3 / aankoop Compensatiegronden

Kennisnemen van het voorstel over de campus Fase 3.

7.4

KNVB Jaarverslag 2019/’20

Kennisnemen van het jaarverslag van seizoen 2019/’20.

7.5

Financiën

Kennisnemen van de Jaarrekening seizoen 2019’20.

7.6

Reglementaire aangelegenheden

Reglementaire aangelegenheden zijn ter kennisneming toegevoegd aan agendapunt 8.
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8. REGLEMENTAIRE AANGELEGENHEDEN
8.1

Uitvoeringsbesluiten

8.1.1 AV – Uitvoeringsbesluit bestuur amateurvoetbal – RWV – Coronavirus –
Testen, uitstel van wedstrijden en uitbreiding invalsterbepaling
(aangevulde versie)
Te nemen besluit
Instemmen met de bekrachtiging van het uitvoeringsbesluit dd. 2 december 2020 inzake het testen, de
uitstel van wedstrijden en de uitbreiding van de invalsterbepaling bij de eredivisie vrouwen.
Klik hier voor het besluit.
Toelichting
Naar aanleiding van de huidige situatie omtrent het coronavirus (SARS-CoV-2) is het noodzakelijk om
reglementaire aanvullingen in het Reglement Wedstrijden Vrouwen door te voeren. Dit is nodig om de
competitie eredivisie vrouwen en de na afloop van deze competitie te spelen play-offwedstrijden op
een verantwoorde wijze te kunnen laten verlopen.
De noodzakelijke reglementaire aanvullingen die doorgevoerd zijn door middel van het
uitvoeringsbesluit zijn:
a)

de verplichting tot het tijdig testen op het coronavirus bij en het verkrijgen van negatieve
testuitslagen van speelsters en team-officials om te mogen deelnemen aan respectievelijk een
functie te mogen uitoefenen bij een wedstrijd (dit geldt ook voor de arbitrage);

b)

een mogelijkheid tot het uitstellen van een wedstrijd als gevolg van het coronavirus; en

c)

de uitbreiding van de invalsterbepaling (mogelijkheid van vijf wisselspeelsters) alsmede
uitbreiding van het aantal personen (wisselspeelsters en overige personen) die op de bank
mogen plaatsnemen.
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8.1.2 AV – Uitvoeringsbesluit bestuur amateurvoetbal – RTAV en RTV –
waarschuwingen in een strafschoppenserie
Te nemen besluit
Instemmen met de bekrachtiging en implementatie van het uitvoeringsbesluit dd 9 oktober 2020
inzake waarschuwingen in een strafschoppenserie.
Klik hier voor het besluit.
Toelichting
De International Football Association Board (IFAB) is de organisatie in het voetbal dat de spelregels
bepaald. De IFAB heeft wijzigingen aangebracht in de spelregels ten aanzien van het seizoen
2020/’21. De KNVB is gehouden deze wijzigingen in te voeren. Het Reglement Tuchtrechtspraak
Amateurvoetbal en het Reglement Tuchtrechtspraak Vrouwen voorzagen niet in deze gewijzigde
spelregels en dienden te worden aangevuld.
De onderhavige wijzigingen betekenen samengevat:
• in het geval dat een wedstrijd beslist moet worden met een strafschoppenserie, geldt dat
waarschuwingen (gele kaarten) uit die wedstrijd (inclusief verlenging) niet worden
meegenomen naar de strafschoppenserie;
• in het geval een eerste waarschuwing (gele kaart) worden ontvangt tijdens een wedstrijd
(inclusief verlenging) en een tweede waarschuwing (gele kaart) tijdens de strafschoppenserie,
dan leidt dit niet tot een veldverwijdering (rode kaart);
• in het geval tijdens de wedstrijd (inclusief verlenging) twee waarschuwingen (gele kaarten)
worden ontvangt, dan leidt dit tot een veldverwijdering (rode kaart) en een automatische
uitsluiting respectievelijk automatische ontzegging;
• in het geval tijdens de strafschoppenserie twee waarschuwingen (gele kaarten) worden
ontvangen, dan leidt dit tot een veldverwijdering (rode kaart) en een automatische uitsluiting
respectievelijk ontzegging.
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8.1.3 AV/BOND – Uitvoeringsbesluit van het bondsbestuur en het bestuur
amateurvoetbal – opleidingsvergoeding vrouwenvoetbal
Te nemen besluit
Instemmen met de bekrachtiging van het uitvoeringsbesluit dd. 30 juni 2020 inzake
opleidingsvergoedingen vrouwenvoetbal.
Klik hier voor het besluit.
Toelichting
Het uitvoeringsbesluit heeft betrekking op de nationale opleidingsvergoedingen binnen het
vrouwenvoetbal.
Net als in seizoen 2020/’21 is besloten dat er geen opleidingsvergoedingen verschuldigd zijn binnen
het vrouwenvoetbal.
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8.2

Voorstellen tot reglementswijzigingen

8.2.1 AV – Screening van het Reglement Overschrijvingsbepalingen
Amateurvoetbal
Te nemen besluit
Instemmen met de wijziging in artikel 3 van het Reglement Overschrijvingsbepalingen
Amateurvoetbal.
Toelichting
Het Reglement Overschrijvingsbepalingen Amateurvoetbal is gescreend op onjuistheden. Dit heeft
geleid tot het agenderen van de wijziging in artikel 3.
Bij de screening van het Reglement Overschrijvingsbepalingen Amateurvoetbal werd geconstateerd
dat artikel 3 lid 5 onder b. abusievelijk ‘Onder 13’ staat vermeld.
De bepaling heeft evenwel betrekking op leeftijdscategorieën die nog geen 11 tegen 11 spelen.
Daaronder valt de categorie Onder 13 niet, daar wordt immers wel 11 tegen 11 gespeeld. Daarom
moet dat worden geschrapt.
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Screening

Reglement Overschrijvingsbepalingen Amateurvoetbal
Artikel 3 – Wanneer overschrijving nodig/bevoegde instanties
1. t/m 4.
(ongewijzigd)
5. Geen overschrijving is nodig:
5. Geen overschrijving is nodig:
a. indien een speler gedurende de laatste
a. indien een speler gedurende de laatste
drie jaren niet heeft deelgenomen aan
drie jaren niet heeft deelgenomen aan
wedstrijden als genoemd in artikel 14 lid 1
wedstrijden als genoemd in artikel 14 lid 1
van het Reglement Wedstrijden
van het Reglement Wedstrijden
Amateurvoetbal;
Amateurvoetbal;
b. voor spelers die naar leeftijd kunnen
b. voor spelers die naar leeftijd kunnen
worden ingedeeld in de leeftijdsklasse
worden ingedeeld in de leeftijdsklasse
Onder 13, Onder 12, Onder 11, Onder 10,
Onder 13, Onder 12, Onder 11, Onder 10,
Onder 9, Onder 8, Onder 7 en Onder 6
Onder 9, Onder 8, Onder 7 en Onder 6
overeenkomstig het bepaalde in artikel 28
overeenkomstig het bepaalde in artikel 28
van het Reglement Wedstrijden
van het Reglement Wedstrijden
Amateurvoetbal, tenzij de speler bij zijn
Amateurvoetbal, tenzij de speler bij zijn
nieuwe club zal gaan deelnemen aan
nieuwe club zal gaan deelnemen aan
competitiewedstrijden in categorie A.
competitiewedstrijden in categorie A.
TOELICHTING
De ratio achter artikel 3 lid 5 onder b. van het Reglement Overschrijvingsbepalingen Amateurvoetbal
is dat het gaat om jonge spelers en speelsters die nog geen 11 tegen 11 spelen. Dit gaat echter niet
op voor O13. Om die reden wordt de onderhavige reglementswijziging voorgesteld.
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8.2.2 AV – Screening van het Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal en
Reglement Tuchtrechtspraak Vrouwen
Te nemen besluit
Instemmen met de wijzigingen in het Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal en het Reglement
Tuchtrechtspraak Vrouwen.
Toelichting
De afdeling tuchtzaken heeft het Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal en het Reglement
Tuchtrechtspraak Vrouwen gescreend op onjuistheden en onvolkomenheden. Dit heeft geleid tot het
agenderen van de volgende wijzigingen:
Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal
Artikel 18 – Bevoegdheden arbeidsorganisatie namens de aanklager
Door de voorgestelde wijziging wordt duidelijk welke maatregelen via mandaat kunnen worden
opgelegd en bij welke maatregelen de zaak moet worden voorgelegd aan de aanklager.
Deel twee van wijzigingsvoorstel in dit artikel is bedoeld om de afhandeling van een aantal
‘lichte’ verenigingstuchtzaken praktischer te maken. Het gaat daarbij om het mandaat voor de
medewerkers van de aanklager.
Artikel 40 – Soorten bijzondere bevoegdheden
Sinds het seizoen 2020/’21 beslist het bestuur amateurvoetbal of een (gespeelde) wedstrijd
wegens een niet speelgerechtigde speler moet worden overgespeeld (na tuchtrechtelijke
vaststelling dat speler ongerechtig was). Hierdoor kan deze bevoegdheid bij de aanklager
vervallen.
Artikel 42 – Toepassingsgebied bijzondere bevoegdheden
Als de kans bestaat dat een team door de tuchtrechtelijke organen uit de competitie wordt
genomen, dan wordt het onlogisch geacht dat er gedurende de tuchtrechtelijke behandeling
een niet gespeelde wedstrijd dan wel niet uitgespeelde wedstrijd wordt (uit)gespeeld. Dat
wordt nu reglementair geregeld.
Artikel 65 – Schriftelijke of mondelinge behandeling / Artikel 66 – De oproeping
In bijzondere omstandigheden, zoals de coronapandemie, kunnen de tuchtorganen besluiten
om de mondelinge behandeling van een zaak digitaal te organiseren. Deze wijziging maakt
het mogelijk voor de tuchtcommissie dan wel de commissie van beroep om de wijze van een
mondelinge behandeling te bepalen.
Artikel 85 – Bekendmaken uitspraak
De tuchtorganen zien graag dat het slachtoffer, indien verzocht, geïnformeerd kan worden
over de opgelegde strafmaat.
Reglement Tuchtrechtspraak Vrouwen
Artikel 36 – Mondelinge of schriftelijke behandeling
In bijzondere omstandigheden, zoals de coronapandemie, kunnen de tuchtorganen besluiten
om de mondelinge behandeling van een zaak digitaal te organiseren.
Artikel 50 – Uitspraak
De tuchtorganen zien graag dat het slachtoffer, indien verzocht, geïnformeerd kan worden
over de opgelegde strafmaat.
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Screening

Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal
Artikel 18 – Bevoegdheden arbeidsorganisatie namens de aanklager
1.
1. (ongewijzigd)
2. Ingevolge het mandaat als bedoeld in artikel
2. Ingevolge het mandaat als bedoeld in artikel
12, lid 3 van dit reglement kan de
12, lid 3 van dit reglement kan de
arbeidsorganisatie geen ander
arbeidsorganisatie geen ander
schikkingsvoorstel aan betrokkene doen dan:
schikkingsvoorstel aan betrokkene doen dan:
a. een berisping;
a. een berisping;
b. een boete van maximaal € 400,-;
b. een boete van maximaal € 400,-;
c. een uitsluiting van maximaal acht
c. een uitsluiting van maximaal acht
wedstrijden of maximaal drie maanden;
wedstrijden of maximaal drie maanden;
d. een ontzegging van het recht tot het
d. een ontzegging van het recht tot het
uitoefenen van een functie binnen een
uitoefenen van een functie binnen een
vereniging voor maximaal acht
vereniging voor maximaal acht
wedstrijden of maximaal drie maanden;
wedstrijden of maximaal drie maanden;
e. maximaal twee wedstrijdpunten in
e. maximaal twee wedstrijdpunten in
mindering;
mindering;
f. een maatregel als genoemd in artikel 29
f. een maatregel als genoemd in artikel 29
lid 1 onder b van dit reglement.
lid 1 onder a en b van dit reglement.
3. en 4.
3. en 4. (ongewijzigd)
5. De arbeidsorganisatie legt de zaak in elk
5. De arbeidsorganisatie legt de zaak in elk
geval voor aan de aanklager indien:
geval voor aan de aanklager indien:
a. een door de scheidsrechter schriftelijk of
a. een door de scheidsrechter schriftelijk of
via een aantekening op het
via een aantekening op het
wedstrijdformulier aanhangig gemaakte
wedstrijdformulier aanhangig gemaakte
waarschuwing niet ingevolge de
waarschuwing niet ingevolge de
registratieregeling geregistreerd dient te
registratieregeling geregistreerd dient te
worden;
worden;
b. een ander schikkingsvoorstel dan
b. een ander schikkingsvoorstel dan
ingevolge lid 2 van dit artikel is
ingevolge lid 2 van dit artikel is
toegestaan, dient te worden gedaan;
toegestaan, dient te worden gedaan;
c. een maatregel als genoemd in artikel 29
c. een maatregel als genoemd in artikel 29
van dit reglement aangeboden dient te
lid 1 onder c t/m f van dit reglement
worden.
aangeboden dient te worden.
6. en 7.
6. en 7. (ongewijzigd)
TOELICHTING
Artikel 18 lid 2 onder f en artikel 18 lid 5 onder c van het Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal
zijn op dit moment strijdig met elkaar. Door de voorgestelde wijzigingen wordt duidelijk welke
maatregelen uit artikel 29 lid 1 van het Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal via mandaat
kunnen worden opgelegd en bij welke maatregelen de zaak moet worden voorgelegd aan de
aanklager. Tevens wordt voorgesteld het mandaat van de arbeidsorganisatie uit te breiden met de
maatregel zoals opgenomen in artikel 29 lid 1 onder a van het Reglement Tuchtrechtspraak
Amateurvoetbal, te weten het aanmerken van de bereikte stand van een niet-uitgespeelde wedstrijd
als eindstand (voor zover binnen mandaat toegestaan i.c.m. andere straffen.
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Artikel 40 – Soorten bijzondere bevoegdheden
De aanklager kan gebruik maken van de
volgende bijzondere bevoegdheden:
a. opschorting van competitie- en/of
bekerwedstrijden voor een elftal of team van
betrokkene;
b. voorlopige schorsing van betrokkene;
c. de beslissing dat onder door de aanklager te
stellen voorwaarden:
1. een gespeelde wedstrijd overgespeeld
moet worden in het geval aangifte is
gedaan van een niet gerechtigde speler;
of
2. een niet gespeelde of niet uitgespeelde
wedstrijd alsnog gespeeld of uitgespeeld
moet worden, voordat de tuchtcommissie
de in artikel 21 lid 3 en 22 lid 3 van het
Reglement Wedstrijden Amateurvoetbal
bedoelde uitspraak over schuld aan het
niet spelen of niet uitspelen heeft gedaan.

De aanklager kan gebruik maken van de
volgende bijzondere bevoegdheden:
a. opschorting van competitie- en/of
bekerwedstrijden voor een elftal of team van
betrokkene;
b. voorlopige schorsing van betrokkene;
c. de beslissing dat onder door de aanklager te
stellen voorwaarden :
1. een gespeelde wedstrijd overgespeeld moet
worden in het geval aangifte is gedaan van
een niet gerechtigde speler; of
2. een niet gespeelde of niet uitgespeelde
wedstrijd alsnog gespeeld of uitgespeeld
moet worden, voordat de tuchtcommissie de
in artikel 21 lid 3 en 22 lid 3 van het
Reglement Wedstrijden Amateurvoetbal
bedoelde uitspraak over schuld aan het niet
spelen of niet uitspelen heeft gedaan.

TOELICHTING
Voorgesteld wordt om hetgeen opgenomen onder artikel 40 onder c, onder 1 van het Reglement
Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal te laten vervallen. Sinds het seizoen 2020/’21 beslist het bestuur
amateurvoetbal of een (gespeelde) wedstrijd wegens een niet speelgerechtigde speler moet worden
overgespeeld (zie in dit verband artikel 34 lid 3 onder a van het Reglement Wedstrijden
Amateurvoetbal).
Artikel 42 – Toepassingsgebied bijzondere bevoegdheden
1. en 2.
1. en 2. (ongewijzigd)
3. De bijzondere bevoegdheid te beslissen dat
3. De bijzondere bevoegdheid te beslissen dat
een niet gespeelde of niet uitgespeelde
een niet gespeelde of niet uitgespeelde
wedstrijd alsnog gespeeld of uitgespeeld
wedstrijd alsnog gespeeld of uitgespeeld
dient te worden, kan alleen gebruikt worden
dient te worden, kan alleen gebruikt worden
indien naar het aanvankelijk oordeel van de
indien naar het aanvankelijk oordeel van de
aanklager bij een eventuele schuldig
aanklager bij een eventuele schuldig
verklaring niet opgelegd behoren te worden:
verklaring niet opgelegd behoren te worden:
a. de straffen als opgenomen in artikel 28 lid
a. de straffen als opgenomen in artikel 28 lid
2 onder d en g tot en met k van dit
2 onder d en fg tot en met k van dit
reglement; en/of
reglement; en/of
b. de maatregel als opgenomen in artikel 29
b. de maatregel als opgenomen in artikel 29
lid 1 onder a van dit reglement.
lid 1 onder a van dit reglement.
4.
4. (ongewijzigd)
TOELICHTING
Als de kans bestaat dat een elftal of team uit de lopende competitie wordt genomen (zie artikel 28 lid 2
onder f van het Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal), moet de bijzondere bevoegdheid om
een niet gespeelde of niet uitgespeelde wedstrijd alvast te laten (uit)spelen - voordat de uitspraak
volgt – evenmin worden toegepast.
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Artikel 65 – Schriftelijke of mondelinge behandeling
1. t/m 3.
1. t/m 3. (ongewijzigd)
4. De commissie bepaalt wanneer en waar de
4. De commissie bepaalt wanneer, en waar en
mondelinge behandeling zal plaatsvinden.
op welke wijze de mondelinge behandeling
zal plaatsvinden.
5.
5. (ongewijzigd)
Artikel 66 – De oproeping
1. t/m 4.
5. Indien betrokkene de overtreding heeft
begaan als scheidsrechter wordt de afdeling
arbitrage op de hoogte gesteld van datum,
tijd en plaats van de mondelinge
behandeling.
6. De commissie maakt in de oproeping van de
betrokkene melding van:
a. datum, tijd en plaats van de behandeling;
b. de termijn waarbinnen en de wijze waarop
een eventuele verhindering dient te
worden doorgegeven;
c. de personen die door de commissie, al
dan niet op verzoek van betrokkene en/of
de aanklager, als getuige worden
opgeroepen;
d. de bevoegdheden van betrokkene,
vermeld in titel 3 van dit hoofdstuk;
e. de verplichting tot legitimatie.
7. De commissie maakt in de oproeping van de
overige personen melding van:
a. datum, tijd en plaats van de behandeling;
b. de termijn waarbinnen en de wijze waarop
een eventuele verhindering dient te
worden doorgegeven;
c. en - tenzij de opgeroepen persoon geen
lid van de KNVB is - de verplichting te
verschijnen onder mededeling, dat niet
verschijnen een overtreding inhoudt;
d. de verplichting tot legitimatie.
8. en 9.

1. t/m 4. (ongewijzigd)
5. Indien betrokkene de overtreding heeft
begaan als scheidsrechter wordt de afdeling
arbitrage op de hoogte gesteld van datum,
tijd, en plaats en wijze van de mondelinge
behandeling.
6. De commissie maakt in de oproeping van de
betrokkene melding van:
a. datum, tijd, en plaats en wijze van de
mondelinge behandeling;
b. de termijn waarbinnen en de wijze waarop
een eventuele verhindering dient te
worden doorgegeven;
c. de personen die door de commissie, al
dan niet op verzoek van betrokkene en/of
de aanklager, als getuige worden
opgeroepen;
d. de bevoegdheden van betrokkene,
vermeld in titel 3 van dit hoofdstuk;
e. de verplichting tot legitimatie.
7. De commissie maakt in de oproeping van de
overige personen melding van:
a. datum, tijd, en plaats en wijze van de
mondelinge behandeling;
b. de termijn waarbinnen en de wijze waarop
een eventuele verhindering dient te
worden doorgegeven;
c. en - tenzij de opgeroepen persoon geen
lid van de KNVB is - de verplichting te
verschijnen onder mededeling, dat niet
verschijnen een overtreding inhoudt;
d. de verplichting tot legitimatie.
8. en 9. (ongewijzigd)

TOELICHTING
Door bijzondere omstandigheden, zoals de Corona-pandemie, kan de tuchtcommissie dan wel
commissie van beroep besluiten de mondelinge behandeling digitaal te organiseren (bijv. via Teams)
i.p.v. lokaal respectievelijk met fysieke aanwezigheid. De wijziging voorziet hierin.

P. 46

Terug naar inhoudsopgave

Artikel 85 – Bekendmaken uitspraak
1. t/m 3.
4. (nieuw)

1. t/m 3. (ongewijzigd)
4. Op grond van een daartoe gedaan verzoek
van een lid van de KNVB, tegen wie de
overtreding door betrokkene is begaan, kan
het laatst behandelend tuchtorgaan beslissen
om het lid te informeren over de aan
betrokkene opgelegde strafmaat.

TOELICHTING
De afdeling tuchtzaken ontvangt regelmatig verzoeken van slachtoffers (vaak scheidsrechters) om
geïnformeerd te worden over de aan de dader opgelegde strafmaat. De tuchtorganen zien graag dat
het slachtoffer de gelegenheid krijgt, om op verzoek, over de opgelegde strafmaat te worden
geïnformeerd.
Reglement Tuchtrechtspraak Vrouwen
Artikel 36 – Mondelinge of schriftelijke behandeling
1. t/m 3.
(ongewijzigd)
4. De mondelinge behandeling van een zaak
4. De mondelinge behandeling van een zaak
vindt plaats in Zeist.
vindt plaats in Zeist,De tuchtcommissie
bepaalt wanneer, waar en op welke wijze de
mondelinge behandeling zal plaatsvinden.
Toelichting
Door bijzondere omstandigheden, zoals de Corona-pandemie, kan de tuchtcommissie (dan wel
commissie van beroep) besluiten de mondelinge behandeling digitaal te organiseren (bijv. via Teams)
i.p.v. lokaal respectievelijk met fysieke aanwezigheid. De wijziging voorziet hierin.
Artikel 50 – Uitspraak
1. t/m 6.
7. (nieuw)

(ongewijzigd)
7. Op grond van een daartoe gedaan verzoek
van een lid van de KNVB, tegen wie de
overtreding door beschuldigde is begaan,
kan de tuchtcommissie beslissen om het lid
te informeren over de aan beschuldigde
opgelegde strafmaat.

TOELICHTING
De afdeling tuchtzaken ontvangt regelmatig verzoeken van slachtoffers (vaak scheidsrechters) om
geïnformeerd te worden over de aan de dader opgelegde strafmaat. De tuchtorganen zien graag dat
het slachtoffer de gelegenheid krijgt, om op verzoek, over de opgelegde strafmaat te worden
geïnformeerd.
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8.2.3 AV/BOND – Naamswijziging competitie eredivisie vrouwen
Te nemen besluit
1. Instemmen met de naamswijziging van de competitie eredivisie vrouwen en de daarbij
behoorde wijzigingen in het Reglement Amateurvoetbal, Reglement Tuchtrechtspraak
Amateurvoetbal, Reglement Tuchtrechtspraak Vrouwen, Reglement Wedstrijden Vrouwen en
het Reglement Overschrijvingsbepalingen Amateurvoetbal.
2. Kennisnemen van het voorstel om de naamswijziging competitie eredivisie vrouwen te
wijzigen in de Statuten, het Algemeen Reglement en het Reglement Centrale
Tuchtrechtspraak Doping.
Toelichting
Gekozen is om de naam eredivisie vrouwen te wijzigen naar vrouwen eredivisie. Deze wijziging moet
doorgevoerd worden in de hierboven genoemde reglementen.
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Naamswijziging competitie eredivisie vrouwen

Reglement Amateurvoetbal
Artikel 26 – Toelating tot de sectie amateurvoetbal
1. Tot de sectie amateurvoetbal kunnen worden 1.
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
voor wat betreft hun jeugdteams;
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 voor wat
betreft het elftal uitkomend in de eredivisie
vrouwen of de beloften vrouwen;
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. t/m 4.

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
voor wat betreft hun jeugdteams;
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 voor wat
betreft het elftal uitkomend in de eredivisie
vrouwenvrouwen eredivisie of de beloften
vrouwen;
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. t/m 4. (ongewijzigd)

Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal
Artikel 2 – Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 en 9 van de
Statuten en onverminderd het bepaalde in het
Reglement Buitengewone Tuchtrechtspraak, het
Dopingreglement KNVB, het Reglement Centrale
Tuchtrechtspraak Doping KNVB en het
Tuchtreglement Seksuele Intimidatie van het ISR,
geschiedt de tuchtrechtspraak binnen de sectie
amateurvoetbal uitsluitend op basis van dit reglement,
behoudens de tuchtrechtspraak binnen de eredivisie
vrouwen en beloften vrouwen, welke geschiedt op
basis van het Reglement Tuchtrechtspraak Vrouwen.

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 en 9 van de
Statuten en onverminderd het bepaalde in het
Reglement Buitengewone Tuchtrechtspraak, het
Dopingreglement KNVB, het Reglement Centrale
Tuchtrechtspraak Doping KNVB en het
Tuchtreglement Seksuele Intimidatie van het ISR,
geschiedt de tuchtrechtspraak binnen de sectie
amateurvoetbal uitsluitend op basis van dit reglement,
behoudens de tuchtrechtspraak binnen de eredivisie
vrouwenvrouwen eredivisie en beloften vrouwen,
welke geschiedt op basis van het Reglement
Tuchtrechtspraak Vrouwen.

Reglement Wedstrijden Vrouwen
Begripsbepalingen
In dit reglement wordt verstaan onder:

In dit reglement wordt verstaan onder:
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a. "bestuur" het bestuur van de sectie
amateurvoetbal van de KNVB;
b. "(deelnemende) club(s)" de aan de eredivisie
vrouwen en/of de beloften vrouwen
deelnemende clubs;
c. "aanklager" de aanklager amateurvoetbal.

a. "bestuur" het bestuur van de sectie
amateurvoetbal van de KNVB;
b. "(deelnemende) club(s)" de aan de eredivisie
vrouwenvrouwen eredivisie en/of de beloften
vrouwen deelnemende clubs;
c. "aanklager" de aanklager amateurvoetbal.

Artikel 1 – Algemene bepalingen
1. Dit reglement is van toepassing op de aan de
eredivisie vrouwen en/of de beloften vrouwen
deelnemende clubs.
2. De eredivisie vrouwen is een competitie voor de
top van het Nederlandse vrouwen voetbal. De
beloften vrouwen is een competitie voor tweede
elftallen.
3. De clubs die hiervoor in aanmerking komen en
aan de eredivisie vrouwen en/of aan de beloften
vrouwen wensen deel te nemen, dienen zich op
een nader door het bestuur te bepalen termijn
schriftelijk te hebben aangemeld bij het bestuur.
4. De aan de eredivisie vrouwen deelnemende clubs
dienen te voldoen en te blijven voldoen aan de
door het bestuur vastgestelde kwaliteitseisen
eredivisie vrouwen.
5. t/m 8.

2. Dit reglement is van toepassing op de aan de
eredivisie vrouwenvrouwen eredivisie en/of de
beloften vrouwen deelnemende clubs.
2. De eredivisie vrouwenvrouwen eredivisie is een
competitie voor de top van het Nederlandse
vrouwen voetbal. De beloften vrouwen is een
competitie voor tweede elftallen.
3. De clubs die hiervoor in aanmerking komen en
aan de eredivisie vrouwenvrouwen eredivisie en/of
aan de beloften vrouwen wensen deel te nemen,
dienen zich op een nader door het bestuur te
bepalen termijn schriftelijk te hebben aangemeld
bij het bestuur.
4. De aan de eredivisie vrouwenvrouwen eredivisie
deelnemende clubs dienen te voldoen en te
blijven voldoen aan de door het bestuur
vastgestelde kwaliteitseisen eredivisie
vrouwenvrouwen eredivisie.
5. t/m 8. (ongewijzigd)

Artikel 2 – Deelnemers
1. Aan de eredivisie vrouwen nemen clubs deel op
basis van inschrijving en toelating door het
bestuur amateurvoetbal van de KNVB conform de
regelgeving van de KNVB.
2.

1. Aan de eredivisie vrouwenvrouwen eredivisie
nemen clubs deel op basis van inschrijving en
toelating door het bestuur amateurvoetbal van de
KNVB conform de regelgeving van de KNVB.
2. (ongewijzigd)

Artikel 3 – Inzet
1. De hoogst geklasseerde club na afloop van de
play-off, welke wordt gespeeld na alle
speelrondes in de reguliere competitie, van de
eredivisie vrouwen is kampioen van de eredivisie
vrouwen.
2. De club als bedoeld in lid 1 heeft op grond van het
kampioenschap van de eredivisie vrouwen in het
daaropvolgende seizoen toegang tot de UEFA
Women’s Champions League indien de club tijdig
aantoont volledig te voldoen aan de op dat
moment geldende UEFA Club Licensing and
Financial Fair Play Regulations.
3. en 4.
5. Er vindt geen degradatie plaats na afloop van de
competitie in de eredivisie vrouwen alsmede de
beloften vrouwen.

1. De hoogst geklasseerde club na afloop van de
play-off, welke wordt gespeeld na alle
speelrondes in de reguliere competitie, van de
eredivisie vrouwenvrouwen eredivisie is kampioen
van de eredivisie vrouwenvrouwen eredivisie.
2. De club als bedoeld in lid 1 heeft op grond van het
kampioenschap van de eredivisie
vrouwenvrouwen eredivisie in het daaropvolgende
seizoen toegang tot de UEFA Women’s
Champions League indien de club tijdig aantoont
volledig te voldoen aan de op dat moment
geldende UEFA Club Licensing and Financial Fair
Play Regulations.
3. en 4. (ongewijzigd)
5. Er vindt geen degradatie plaats na afloop van de
competitie in de eredivisie vrouwenvrouwen
eredivisie alsmede de beloften vrouwen.
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Artikel 4 – Algemeen
1. De wedstrijden in de eredivisie vrouwen en
de beloften vrouwen worden gespeeld met
inachtneming van de wedstrijdbepalingen,
waartoe behoren:
a. de in deze titel opgenomen bepalingen;
b. de spelregels zoals deze zijn vastgesteld
door de International Football Association
Board;
c. de op grond van dit reglement door het
bestuur gestelde nadere voorwaarden of
reglementen.
2. en 3.

1. De wedstrijden in de eredivisie
vrouwenvrouwen eredivisie en de beloften
vrouwen worden gespeeld met inachtneming
van de wedstrijdbepalingen, waartoe
behoren:
a. de in deze titel opgenomen bepalingen;
b. de spelregels zoals deze zijn vastgesteld
door de International Football Association
Board;
c. de op grond van dit reglement door het
bestuur gestelde nadere voorwaarden of
reglementen.
2. en 3. (ongewijzigd)

Artikel 5 – Voorwaarden deelneming door speelsters
1. Aan door het bestuur uitgeschreven
1. Aan door het bestuur uitgeschreven
wedstrijden in de eredivisie vrouwen en de
wedstrijden in de eredivisie vrouwenvrouwen
beloften vrouwen kan slechts worden
eredivisie en de beloften vrouwen kan
deelgenomen door de speelster:
slechts worden deelgenomen door de
a. die op of voor 1 januari van het lopende
speelster:
seizoen de leeftijd van ten minste 16 jaar
a. die op of voor 1 januari van het lopende
(heeft) bereikt;
seizoen de leeftijd van ten minste 16 jaar
b. die als speelgerechtigd lid voor een
(heeft) bereikt;
deelnemende club geregistreerd staat in
b. die als speelgerechtigd lid voor een
overeenstemming met het gestelde in de
deelnemende club geregistreerd staat in
Statuten, reglementen en besluiten van
overeenstemming met het gestelde in de
de KNVB. Nochtans is een speelster,
Statuten, reglementen en besluiten van
indien zij buiten de reguliere nationale of
de KNVB. Nochtans is een speelster,
internationale transferperiode vanuit een
indien zij buiten de reguliere nationale of
andere club is getransfereerd, niet
internationale transferperiode vanuit een
speelgerechtigd gedurende dat seizoen.
andere club is getransfereerd, niet
Hierop kunnen in geen geval dispensaties
speelgerechtigd gedurende dat seizoen.
worden verleend.
Hierop kunnen in geen geval dispensaties
c. wiens speelgerechtigdheid niet als gevolg
worden verleend.
van een opgelegde straf of om een
c. wiens speelgerechtigdheid niet als gevolg
andere reden is opgeschort.
van een opgelegde straf of om een
andere reden is opgeschort.
2. De verplichting tot het tonen van een geldige 2. De verplichting tot het tonen van een geldige
spelerspas, in overeenstemming met het
spelerspas, in overeenstemming met het
gestelde in de KNVB regelgeving, geldt niet
gestelde in de KNVB regelgeving, geldt niet
voor speelsters die deelnemen aan een
voor speelsters die deelnemen aan een
wedstrijd in de eredivisie vrouwen en de
wedstrijd in de eredivisie vrouwenvrouwen
beloften vrouwen.
eredivisie en de beloften vrouwen.
Artikel 5A – Voorwaarden deelneming beloften vrouwen
1. en 2.
1. en 2. (ongewijzigd)
3. Indien een aan de eredivisie vrouwen
3. Indien een aan de eredivisie
deelnemende club in een seizoen met haar
vrouwenvrouwen eredivisie deelnemende
tweede elftal deelneemt aan de beloften
club in een seizoen met haar tweede elftal
vrouwen, is een speelster en de
deelneemt aan de beloften vrouwen, is een
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doelverdedigster van die club, niet meer
speelgerechtigd voor het tweede elftal van
deze club indien zij gedurende dat seizoen
1080 minuten of meer heeft deelgenomen
aan competitiewedstrijden van het eerste
elftal van de eredivisie vrouwen
deelnemende club.
4. In afwijking van lid 3 is het bestuur
amateurvoetbal bevoegd dispensatie te
verlenen aan een speelster en de
doelverdedigster ter zake het aantal
speelminuten voor een bindende wedstrijd
van het tweede elftal dat deelneemt aan de
beloften vrouwen indien de speelster of de
doelverdedigster ingevolge een blessure niet
is voorgekomen op het wedstrijdformulier van
ten minste vijf opeenvolgende
competitiewedstrijden van het eerste elftal
van de eredivisie vrouwen deelnemende
club, direct voorafgaand aan de betreffende
bindende wedstrijd van het tweede elftal.

speelster en de doelverdedigster van die
club, niet meer speelgerechtigd voor het
tweede elftal van deze club indien zij
gedurende dat seizoen 1080 minuten of
meer heeft deelgenomen aan
competitiewedstrijden van het eerste elftal
van de eredivisie vrouwenvrouwen eredivisie
deelnemende club.
4. In afwijking van lid 3 is het bestuur
amateurvoetbal bevoegd dispensatie te
verlenen aan een speelster en de
doelverdedigster ter zake het aantal
speelminuten voor een bindende wedstrijd
van het tweede elftal dat deelneemt aan de
beloften vrouwen indien de speelster of de
doelverdedigster ingevolge een blessure niet
is voorgekomen op het wedstrijdformulier van
ten minste vijf opeenvolgende
competitiewedstrijden van het eerste elftal
van de eredivisie vrouwenvrouwen eredivisie
deelnemende club, direct voorafgaand aan
de betreffende bindende wedstrijd van het
tweede elftal.

Artikel 9 – Speeldagen en aanvangsuren
1. Jaarlijks voor 1 augustus maakt het bestuur
de voorlopige speeldagenkalender bekend.
Als uitgangspunt geldt dat de speeldag voor
de teams die deelnemen aan de eredivisie
vrouwen de vrijdag is. Als uitgangspunt geldt
dat de speeldag voor de teams die
deelnemen aan de beloften vrouwen de
zaterdag is.
2. en 3.

1. Jaarlijks voor 1 augustus maakt het bestuur
de voorlopige speeldagenkalender bekend.
Als uitgangspunt geldt dat de speeldag voor
de teams die deelnemen aan de eredivisie
vrouwenvrouwen eredivisie de vrijdag is. Als
uitgangspunt geldt dat de speeldag voor de
teams die deelnemen aan de beloften
vrouwen de zaterdag is.
2. en 3. (ongewijzigd)

Artikel 16 – Competitieresultaten
1. t/m 3.
4. a. Wanneer in de reguliere competitie twee
of meer elftallen op de ranglijst van de
eredivisie vrouwen na alle reguliere
speelrondes in aanmerking komen voor
deelname aan de play-off, is het
doelsaldo beslissend, indien het behaalde
aantal punten gelijk is. Is het doelsaldo
gelijk dan is het aantal doelpunten “voor”
beslissend. Is ook het aantal doelpunten
“voor” gelijk, dan is het totale resultaat
van de twee onderlinge
competitiewedstrijden beslissend waarbij
de in een uitwedstrijd gescoorde
doelpunten dubbel tellen. Is ook het totale

1. t/m 3. (ongewijzigd)
4. a. Wanneer in de reguliere competitie twee
of meer elftallen op de ranglijst van de
eredivisie vrouwenvrouwen eredivisie na
alle reguliere speelrondes in aanmerking
komen voor deelname aan de play-off, is
het doelsaldo beslissend, indien het
behaalde aantal punten gelijk is. Is het
doelsaldo gelijk dan is het aantal
doelpunten “voor” beslissend. Is ook het
aantal doelpunten “voor” gelijk, dan is het
totale resultaat van de twee onderlinge
competitiewedstrijden beslissend waarbij
de in een uitwedstrijd gescoorde
doelpunten dubbel tellen. Is ook het totale
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resultaat gelijk dan wordt een
beslissingswedstrijd of een
beslissingswedstrijdenreeks gespeeld.
b. Wanneer in de play-off van de eredivisie
vrouwen tussen de bovenste elftallen
twee of meer elftallen op de ranglijst na
alle speelrondes in de play-off in
aanmerking komen voor een titel en/of
plaatsen voor deelname aan
internationale competities wordt eerst
gekeken of er vóór deelname aan de playoff sprake was van het afronden van
behaalde punten uit de reguliere
competitie. Het elftal dat géén afronding
van punten heeft gehad zal tot kampioen
van de eredivisie vrouwen en/of
deelnemer aan de internationale
competitie worden uitgeroepen. Indien er
géén afronding van punten heeft
plaatsgevonden, is het doelsaldo van de
play-off bepalend. Is dit doelsaldo gelijk,
dan is het aantal doelpunten “voor”
beslissend. Is ook dit aantal doelpunten
“voor” gelijk, dan is het totale resultaat
van de twee onderlinge wedstrijden uit de
reguliere competitie beslissend, waarbij
de in een uitwedstrijd gescoorde
doelpunten dubbel tellen. Is ook dit totale
resultaat gelijk dan wordt een
beslissingswedstrijd of een
beslissingsreeks gespeeld.
c. Is de beslissing afhankelijk van het
resultaat van een beslissingswedstrijd,
dan zal bij een gelijke stand na negentig
minuten, de wedstrijd als volgt worden
verlengd:
- onmiddellijk na het verstrijken van de
negentig minuten wordt de wedstrijd,
nadat opnieuw is geloot voor de aftrap
of doelkeuze, met twee maal vijftien
minuten verlengd:
- na vijftien minuten spelen wordt van
doel gewisseld;
- is er, nadat twee maal vijftien minuten
is gespeeld, nog geen beslissing
gevallen, dan valt de beslissing door
het nemen van strafschoppen op de
wijze als bepaald in de spelregels.
d. Indien een beslissingswedstrijdenreeks
wordt vastgesteld, is bij een gelijk aantal
punten het doelsaldo van de reeks

resultaat gelijk dan wordt een
beslissingswedstrijd of een
beslissingswedstrijdenreeks gespeeld.
b. Wanneer in de play-off van de eredivisie
vrouwenvrouwen eredivisie tussen de
bovenste elftallen twee of meer elftallen
op de ranglijst na alle speelrondes in de
play-off in aanmerking komen voor een
titel en/of plaatsen voor deelname aan
internationale competities wordt eerst
gekeken of er vóór deelname aan de playoff sprake was van het afronden van
behaalde punten uit de reguliere
competitie. Het elftal dat géén afronding
van punten heeft gehad zal tot kampioen
van de eredivisie vrouwenvrouwen
eredivisie en/of deelnemer aan de
internationale competitie worden
uitgeroepen. Indien er géén afronding van
punten heeft plaatsgevonden, is het
doelsaldo van de play-off bepalend. Is dit
doelsaldo gelijk, dan is het aantal
doelpunten “voor” beslissend. Is ook dit
aantal doelpunten “voor” gelijk, dan is het
totale resultaat van de twee onderlinge
wedstrijden uit de reguliere competitie
beslissend, waarbij de in een uitwedstrijd
gescoorde doelpunten dubbel tellen. Is
ook dit totale resultaat gelijk dan wordt
een beslissingswedstrijd of een
beslissingsreeks gespeeld.
c. Is de beslissing afhankelijk van het
resultaat van een beslissingswedstrijd,
dan zal bij een gelijke stand na negentig
minuten, de wedstrijd als volgt worden
verlengd:
- onmiddellijk na het verstrijken van de
negentig minuten wordt de wedstrijd,
nadat opnieuw is geloot voor de aftrap
of doelkeuze, met twee maal vijftien
minuten verlengd:
- na vijftien minuten spelen wordt van
doel gewisseld;
- is er, nadat twee maal vijftien minuten
is gespeeld, nog geen beslissing
gevallen, dan valt de beslissing door
het nemen van strafschoppen op de
wijze als bepaald in de spelregels.
d. Indien een beslissingswedstrijdenreeks
wordt vastgesteld, is bij een gelijk aantal
punten het doelsaldo van de reeks
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beslissend. Is het doelsaldo gelijk dan is
het aantal doelpunten “voor” beslissend.
Is dit ook gelijk dan wordt de beslissing
verkregen door het nemen van
strafschoppen op de wijze als bepaald in
de spelregels.
5. a. De club waartoe het elftal behoort dat na
afloop van de play-off tussen de bovenste
elftallen van de eredivisie vrouwen de
meeste wedstrijdpunten heeft behaald, is
kampioen van de eredivisie vrouwen.
b. Lid 4 van dit artikel is van
overeenkomstige toepassing op het in lid
5 sub a. bepaalde.

6. Jaarlijks wordt door het bestuur
amateurvoetbal het aantal deelnemers
bepaald dat aan de play-off voor het
kampioenschap eredivisie vrouwen
deelneemt.

beslissend. Is het doelsaldo gelijk dan is
het aantal doelpunten “voor” beslissend.
Is dit ook gelijk dan wordt de beslissing
verkregen door het nemen van
strafschoppen op de wijze als bepaald in
de spelregels.
5. a. De club waartoe het elftal behoort dat na
afloop van de play-off tussen de bovenste
elftallen van de eredivisie
vrouwenvrouwen eredivisie de meeste
wedstrijdpunten heeft behaald, is
kampioen van de eredivisie
vrouwenvrouwen eredivisie.
b. Lid 4 van dit artikel is van
overeenkomstige toepassing op het in lid
5 sub a. bepaalde.
6. Jaarlijks wordt door het bestuur
amateurvoetbal het aantal deelnemers
bepaald dat aan de play-off voor het
kampioenschap eredivisie vrouwenvrouwen
eredivisie deelneemt.

Artikel 17 – Aanwijzing van scheidsrechter, assistent-scheidsrechters en vierde official
1. Voor alle wedstrijden, die in de eredivisie
1. Voor alle wedstrijden, die in de eredivisie
vrouwen en beloften vrouwen worden
vrouwenvrouwen eredivisie en beloften
gespeeld, worden door het bestuur een
vrouwen worden gespeeld, worden door het
scheidsrechter en twee assistentbestuur een scheidsrechter en twee
scheidsrechters aangesteld die lid zijn van
assistent-scheidsrechters aangesteld die lid
de KNVB. Voor alle wedstrijden, die in de
zijn van de KNVB. Voor alle wedstrijden, die
eredivisie vrouwen worden gespeeld, wordt
in de eredivisie vrouwenvrouwen eredivisie
door het bestuur een vierde official
worden gespeeld, wordt door het bestuur
aangesteld die lid is van de KNVB. Het
een vierde official aangesteld die lid is van
bestuur kan vrouwelijke scheidsrechters
de KNVB. Het bestuur kan vrouwelijke
aanstellen die gerechtigd zijn om in
scheidsrechters aanstellen die gerechtigd
internationale vrouwenwedstrijden aan te
zijn om in internationale vrouwenwedstrijden
treden. In aanvulling hierop kan het bestuur
aan te treden. In aanvulling hierop kan het
uitsluitend scheidsrechters, assistentbestuur uitsluitend scheidsrechters,
scheidsrechters en vierde officials
assistent-scheidsrechters en vierde officials
aanstellen die ten minste gerechtigd zijn in
aanstellen die ten minste gerechtigd zijn in
wedstrijden in de hoofdklasse mannen van
wedstrijden in de hoofdklasse mannen van
de KNVB aan te treden.
de KNVB aan te treden.
2. en 3.
2. en 3. (ongewijzigd)
Artikel 18 – Afwezigheid of uitvallen van scheidsrechter of assistent-scheidsrechter
1. a. Als de scheidsrechter op het tijdstip van
1. a. Als de scheidsrechter op het tijdstip van
de aanvang van de wedstrijd niet
de aanvang van de wedstrijd niet
aanwezig is, wordt een half uur gewacht.
aanwezig is, wordt een half uur gewacht.
Als hij dan nog niet aanwezig is, dan
Als hij dan nog niet aanwezig is, dan
wordt de wedstrijd geleid door de door de
wordt de wedstrijd geleid door de door de
KNVB aangestelde vierde official.
KNVB aangestelde vierde official.
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b. Indien voor de desbetreffende wedstrijd
geen scheidsrechter aanwezig is die
gerechtigd is wedstrijden in de eredivisie
vrouwen of beloften vrouwen te leiden,
dan wordt de wedstrijd geleid door de
voor die wedstrijd door de KNVB als
eerste aangestelde assistentscheidsrechter.
2. a. Is de scheidsrechter door de vierde official
vervangen dan zal de oorspronkelijk
aangewezen scheidsrechter, als hij tijdens
de eerste helft van de wedstrijd verschijnt,
de leiding in de tweede speelhelft
overnemen. Verschijnt hij, als de tweede
speelhelft is aangevangen, dan fungeert
de vierde official, die zijn plaats heeft
ingenomen, tot het einde van de wedstrijd
als scheidsrechter.
b. Is de scheidsrechter vervangen door een
andere scheidsrechter, die gerechtigd is
wedstrijden in de eredivisie vrouwen of
beloften vrouwen te leiden, en verschijnt
de oorspronkelijk aangestelde
scheidsrechter, nadat de wedstrijd reeds
is aangevangen, dan zal de
plaatsvervangster de gehele verdere
wedstrijd leiden.
c. Is de scheidsrechter door de eerst
aangestelde assistent-scheidsrechter
vervangen dan zal de oorspronkelijk
aangestelde scheidsrechter, als hij tijdens
de eerste helft van de wedstrijd verschijnt,
de leiding in de tweede speelhelft
overnemen. Verschijnt hij, als de tweede
speelhelft is aangevangen, dan fungeert
eerst aangestelde assistentscheidsrechter, die zijn plaats heeft
ingenomen, tot het einde van de wedstrijd
als scheidsrechter.
3. en 4.

b. Indien voor de desbetreffende wedstrijd
geen scheidsrechter aanwezig is die
gerechtigd is wedstrijden in de eredivisie
vrouwenvrouwen eredivisie of beloften
vrouwen te leiden, dan wordt de wedstrijd
geleid door de voor die wedstrijd door de
KNVB als eerste aangestelde assistentscheidsrechter.
2. a. Is de scheidsrechter door de vierde official
vervangen dan zal de oorspronkelijk
aangewezen scheidsrechter, als hij tijdens
de eerste helft van de wedstrijd verschijnt,
de leiding in de tweede speelhelft
overnemen. Verschijnt hij, als de tweede
speelhelft is aangevangen, dan fungeert
de vierde official, die zijn plaats heeft
ingenomen, tot het einde van de wedstrijd
als scheidsrechter.
b. Is de scheidsrechter vervangen door een
andere scheidsrechter, die gerechtigd is
wedstrijden in de eredivisie
vrouwenvrouwen eredivisie of beloften
vrouwen te leiden, en verschijnt de
oorspronkelijk aangestelde
scheidsrechter, nadat de wedstrijd reeds
is aangevangen, dan zal de
plaatsvervangster de gehele verdere
wedstrijd leiden.
c. Is de scheidsrechter door de eerst
aangestelde assistent-scheidsrechter
vervangen dan zal de oorspronkelijk
aangestelde scheidsrechter, als hij tijdens
de eerste helft van de wedstrijd verschijnt,
de leiding in de tweede speelhelft
overnemen. Verschijnt hij, als de tweede
speelhelft is aangevangen, dan fungeert
eerst aangestelde assistentscheidsrechter, die zijn plaats heeft
ingenomen, tot het einde van de wedstrijd
als scheidsrechter.
3. en 4. (ongewijzigd)

Artikel 19 – Taken en bevoegdheden van scheidsrechter, assistent-scheidsrechters en vierde
official
1. De taken en bevoegdheden van de
1. De taken en bevoegdheden van de
scheidsrechter, de assistent-scheidsrechters
scheidsrechter, de assistent-scheidsrechters
en de vierde official worden mede bepaald
en de vierde official worden mede bepaald
door:
door:
a. de van toepassing verklaarde
a. de van toepassing verklaarde
wedstrijdbepalingen, waaronder begrepen
wedstrijdbepalingen, waaronder begrepen
de spelregels;
de spelregels;
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b. het bepaalde in de reglementen van de
eredivisie vrouwen en beloften vrouwen
en KNVB, dit reglement in het bijzonder.
2. t/m 6.
Artikel 21 – Accommodatie
1. De deelnemende club moet beschikken over
een accommodatie in Nederland voor het
spelen van wedstrijden die georganiseerd
zijn in het kader van de eredivisie vrouwen of
beloften vrouwen.
2.
3. De accommodatie moet zijn voorzien van:
- een ontvangstruimte voor publiek en
bestuur;
- twee gescheiden kleedkamers voor de
aan een wedstrijd deelnemende elftallen;
- twee gescheiden kleedkamers voor de
trainer-coaches van de aan de wedstrijd
deelnemende elftallen;
- een kleedkamer voor de arbitrage;
- voldoende toiletten voor mannen en
vrouwen, in overeenstemming met de
lokale vereisten.
In aanvulling op voornoemde dient de
accommodatie van een club die deelneemt
aan de eredivisie vrouwen tevens te zijn
voorzien van:
- een overdekte tribune met ten minste 200
individuele zitplaatsen;
- een lichtinstallatie met een bedrijfswaarde
van minimaal 200 lux.
Het bestuur is bevoegd dispensatie te
verlenen ten aanzien van het gestelde hiervoor.
4.
Artikel 25
1.
2. Het speelveld van de accommodatie van de
clubs die uitkomen in de eredivisie vrouwen
of beloften vrouwen, dient te voldoen aan de
in de reglementen van de KNVB
dienaangaande gestelde eisen en bestaan
uit natuurgras of kunstgras dat ten minste
voldoet aan de “FIFA Recommended 2 Star”
norm.
3. en 4.

b. het bepaalde in de reglementen van de
eredivisie vrouwenvrouwen eredivisie en
beloften vrouwen en KNVB, dit reglement
in het bijzonder.
2. t/m 6. (ongewijzigd)

1. De deelnemende club moet beschikken over
een accommodatie in Nederland voor het
spelen van wedstrijden die georganiseerd
zijn in het kader van de eredivisie
vrouwenvrouwen eredivisie of beloften
vrouwen.
2. (ongewijzigd)
3. De accommodatie moet zijn voorzien van:
- een ontvangstruimte voor publiek en
bestuur;
- twee gescheiden kleedkamers voor de
aan een wedstrijd deelnemende elftallen;
- twee gescheiden kleedkamers voor de
trainer-coaches van de aan de wedstrijd
deelnemende elftallen;
- een kleedkamer voor de arbitrage;
- voldoende toiletten voor mannen en
vrouwen, in overeenstemming met de
lokale vereisten.
In aanvulling op voornoemde dient de
accommodatie van een club die deelneemt
aan de eredivisie vrouwenvrouwen eredivisie
tevens te zijn voorzien van:
- een overdekte tribune met ten minste 200
individuele zitplaatsen;
- een lichtinstallatie met een bedrijfswaarde
van minimaal 200 lux.
Het bestuur is bevoegd dispensatie te
verlenen ten aanzien van het gestelde hiervoor.
4. (ongewijzigd)

1. (ongewijzigd)
2. Het speelveld van de accommodatie van de
clubs die uitkomen in de eredivisie
vrouwenvrouwen eredivisie of beloften
vrouwen, dient te voldoen aan de in de
reglementen van de KNVB dienaangaande
gestelde eisen en bestaan uit natuurgras of
kunstgras dat ten minste voldoet aan de
“FIFA Recommended 2 Star” norm.
3. en 4. (ongewijzigd)
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Artikel 29 – Medische voorzieningen
1.
2. a. De deelnemende clubs moeten de
beschikking hebben over ten minste één
arts, die spelers van het aan de eredivisie
vrouwen of beloften vrouwen
deelnemende elftal tijdens wedstrijden en
trainingen van medische zorg kan
voorzien alsmede betrokken is bij het antidoping beleid van de club.
b. De arts waarover een club tijdens
wedstrijden de beschikking heeft, moet op
de bank of de extra zitplaatsen voor teamofficials plaatsnemen. Het is ook
toegestaan om gebruik te maken van de
arts die bij de tegenstander op de bank of
de extra zitplaatsen voor team-officials zit,
indien hierover duidelijke afspraken met
de tegenstander zijn gemaakt.

1. (ongewijzigd)
2. a. De deelnemende clubs moeten de
beschikking hebben over ten minste één
arts, die spelers van het aan de eredivisie
vrouwenvrouwen eredivisie of beloften
vrouwen deelnemende elftal tijdens
wedstrijden en trainingen van medische
zorg kan voorzien alsmede betrokken is
bij het anti-doping beleid van de club.
b. De arts waarover een club tijdens
wedstrijden de beschikking heeft, moet op
de bank of de extra zitplaatsen voor teamofficials plaatsnemen. Het is ook
toegestaan om gebruik te maken van de
arts die bij de tegenstander op de bank of
de extra zitplaatsen voor team-officials zit,
indien hierover duidelijke afspraken met
de tegenstander zijn gemaakt.

Artikel 31 – Orde en veiligheid
1. Het bestuur kan in het belang van de orde en
de veiligheid van speelsters, functionarissen
en publiek aan iedere club algemeen
geldende voorschriften en bijzondere
aanwijzingen geven met betrekking tot de
handhaving van de orde en de veiligheid bij
wedstrijden in de eredivisie vrouwen of
beloften vrouwen.
2.

1. Het bestuur kan in het belang van de orde en
de veiligheid van speelsters, functionarissen
en publiek aan iedere club algemeen
geldende voorschriften en bijzondere
aanwijzingen geven met betrekking tot de
handhaving van de orde en de veiligheid bij
wedstrijden in de eredivisie vrouwenvrouwen
eredivisie of beloften vrouwen.
2. (ongewijzigd)

Artikel 33 – Vrije toegang
1. Een club die deelneemt aan de eredivisie
vrouwen is verplicht vrije toegang te verlenen
tot de wedstrijden in de eredivisie vrouwen
aan een ieder die in het bezit is van een door
het bestuur betaald voetbal of het bestuur
amateurvoetbal van de KNVB afgegeven,
naar tijdsruimte beperkt, algemeen
toegangsbewijs, als bedoeld in artikel 3 van
het Algemeen Reglement van de KNVB.
2. a. Aanvragen voor het bijwonen van een
wedstrijd als genoemd in lid 1 dienen
uiterlijk één week voor de dag van de
desbetreffende wedstrijd bij de
thuisspelende club te worden ingediend.
b. De thuisspelende club dient voor de
wedstrijden in de eredivisie vrouwen de
volgende aantallen en categorieën van
plaatsbewijzen beschikbaar te hebben:

1. Een club die deelneemt aan de eredivisie
vrouwen vrouwen eredivisie is verplicht vrije
toegang te verlenen tot de wedstrijden in de
eredivisie vrouwenvrouwen eredivisie aan
een ieder die in het bezit is van een door het
bestuur betaald voetbal of het bestuur
amateurvoetbal van de KNVB afgegeven,
naar tijdsruimte beperkt, algemeen
toegangsbewijs, als bedoeld in artikel 3 van
het Algemeen Reglement van de KNVB.
2. a. Aanvragen voor het bijwonen van een
wedstrijd als genoemd in lid 1 dienen
uiterlijk één week voor de dag van de
desbetreffende wedstrijd bij de
thuisspelende club te worden ingediend.
b. De thuisspelende club dient voor de
wedstrijden in de eredivisie
vrouwenvrouwen eredivisie de volgende
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-

-

ten behoeve van nader door het
bestuur van de eredivisie vrouwen aan
te wijzen personen: 20 zitplaatsen,
voor zover aanwezig overdekt,
inclusief toegang tot de bestuurskamer
en met inbegrip van een parkeerkaart.
ten behoeve van andere personen die
in het bezit zijn van een in lid 1
genoemde doorlopende
uitnodigingskaart of algemeen
toegangsbewijs: 20 zitplaatsen, voor
zover aanwezig overdekt.

3.
4. De aan de eredivisie vrouwen deelnemende
clubs zijn voorts verplicht een ieder, die
daartoe door het bestuur van de eredivisie
vrouwen schriftelijk is gemachtigd, op diens
verlangen te allen tijde vrije toegang te
verlenen tot de speelvelden en alle daarbij
behorende of daarop voorkomende
inrichtingen.

aantallen en categorieën van
plaatsbewijzen beschikbaar te hebben:
- ten behoeve van nader door het
bestuur van de eredivisie
vrouwenvrouwen eredivisie aan te
wijzen personen: 20 zitplaatsen, voor
zover aanwezig overdekt, inclusief
toegang tot de bestuurskamer en met
inbegrip van een parkeerkaart.
- ten behoeve van andere personen die
in het bezit zijn van een in lid 1
genoemde doorlopende
uitnodigingskaart of algemeen
toegangsbewijs: 20 zitplaatsen, voor
zover aanwezig overdekt.
3. (ongewijzigd)
4. De aan de eredivisie vrouwenvrouwen
eredivisie deelnemende clubs zijn voorts
verplicht een ieder, die daartoe door het
bestuur van de eredivisie vrouwen vrouwen
eredivisie schriftelijk is gemachtigd, op diens
verlangen te allen tijde vrije toegang te
verlenen tot de speelvelden en alle daarbij
behorende of daarop voorkomende
inrichtingen.

Artikel 35 – Beker eredivisie vrouwenvrouwen eredivisie
1. De aan de eredivisie vrouwen deelnemende
1. De aan de eredivisie vrouwenvrouwen
clubs stromen in het toernooi om de KNVB
eredivisie deelnemende clubs stromen in het
beker vrouwen in de achtste finales in
toernooi om de KNVB beker vrouwen in de
(laatste 16 deelnemers). De aan de
achtste finales in (laatste 16 deelnemers). De
eredivisie vrouwen deelnemende clubs
aan de eredivisie vrouwenvrouwen eredivisie
kunnen in deze ronde tegen elkaar loten
deelnemende clubs kunnen in deze ronde
alsmede tegen amateurverenigingen. Indien
tegen elkaar loten alsmede tegen
het een wedstrijd tegen een
amateurverenigingen. Indien het een
amateurvereniging betreft dan heeft de
wedstrijd tegen een amateurvereniging
amateurvereniging in deze ronde het
betreft dan heeft de amateurvereniging in
thuisvoordeel. Er dient dan gespeeld te
deze ronde het thuisvoordeel. Er dient dan
worden op het hoofdveld van de
gespeeld te worden op het hoofdveld van de
amateurvereniging.
amateurvereniging.
2. Indien zowel een aan de eredivisie vrouwen
2. Indien zowel een aan de eredivisie
deelnemende club als de satellietvereniging
vrouwenvrouwen eredivisie deelnemende
(waarmee de desbetreffende club een
club als de satellietvereniging (waarmee de
samenwerking is aangegaan) aan het
desbetreffende club een samenwerking is
toernooi om de KNVB beker vrouwen
aangegaan) aan het toernooi om de KNVB
deelneemt, mogen de speelsters van de
beker vrouwen deelneemt, mogen de
desbetreffende aan de eredivisie vrouwen
speelsters van de desbetreffende aan de
deelnemende club in een speelronde slechts
eredivisie vrouwenvrouwen eredivisie
op één wedstrijdformulier voorkomen, met
deelnemende club in een speelronde slechts
uitzondering van de doelverdedigster. De
op één wedstrijdformulier voorkomen, met
doelverdedigster mag in een speelronde voor
uitzondering van de doelverdedigster. De
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zowel de aan de eredivisie vrouwen
deelnemende club als de satellietvereniging
uitkomen.

doelverdedigster mag in een speelronde voor
zowel de aan de eredivisie vrouwenvrouwen
eredivisie deelnemende club als de
satellietvereniging uitkomen.

Reglement Tuchtrechtspraak Vrouwen
Begripsbepalingen
In dit reglement wordt verstaan onder:
a. "bestuur" het bestuur van de sectie
amateurvoetbal van de KNVB;
b. "betrokkene" die partijen die onderworpen
zijn aan de tuchtrechtspraak krachtens dit
reglement;
c. "(deelnemende) club(s)" de aan de eredivisie
vrouwen en/of de beloften vrouwen
deelnemende clubs;
d. "aanklager" de landelijk aanklager;
e. "tuchtcommissie" de landelijke
tuchtcommissie;
f. "commissie van beroep" de landelijke
commissie van beroep;
g. "tuchtrechtelijk orgaan" de aanklager en/of
de tuchtcommissie en/of de commissie van
beroep.
Artikel 1 – Algemene bepalingen
1. De eredivisie vrouwen is een competitie voor
de top van het Nederlandse vrouwen voetbal.
De beloften vrouwen is een competitie voor
tweede elftallen.
2.

In dit reglement wordt verstaan onder:
a. "bestuur" het bestuur van de sectie
amateurvoetbal van de KNVB;
b. "betrokkene" die partijen die onderworpen
zijn aan de tuchtrechtspraak krachtens dit
reglement;
c. "(deelnemende) club(s)" de aan de eredivisie
vrouwenvrouwen eredivisie en/of de beloften
vrouwen deelnemende clubs;
d. "aanklager" de landelijk aanklager;
e. "tuchtcommissie" de landelijke
tuchtcommissie;
f. "commissie van beroep" de landelijke
commissie van beroep;
g. "tuchtrechtelijk orgaan" de aanklager en/of
de tuchtcommissie en/of de commissie van
beroep.

1. De eredivisie vrouwenvrouwen eredivisie is
een competitie voor de top van het
Nederlandse vrouwen voetbal. De beloften
vrouwen is een competitie voor tweede
elftallen.
2. (ongewijzigd)

Artikel 2 – Reglement Tuchtrechtspraak Vrouwen
1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 en
1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 en
9 van de Statuten en onverminderd het
9 van de Statuten en onverminderd het
bepaalde in het Reglement Buitengewone
bepaalde in het Reglement Buitengewone
Tuchtrechtspraak, het Dopingreglement
Tuchtrechtspraak, het Dopingreglement
KNVB, het Reglement Centrale
KNVB, het Reglement Centrale
Tuchtrechtspraak Doping KNVB en het
Tuchtrechtspraak Doping KNVB en het
Tuchtreglement Seksuele Intimidatie van het
Tuchtreglement Seksuele Intimidatie van het
ISR, geschiedt de tuchtrechtspraak binnen
ISR, geschiedt de tuchtrechtspraak binnen
de competities eredivisie vrouwen en
de competities eredivisie vrouwenvrouwen
beloften vrouwen uitsluitend op basis van dit
eredivisie en beloften vrouwen uitsluitend op
reglement.
basis van dit reglement.
2.
2. (ongewijzigd)

P. 59

Terug naar inhoudsopgave

Artikel 3 – Tuchtrechtspraak
Aan de tuchtrechtspraak krachtens dit reglement
zijn onderworpen:
a. de deelnemende clubs, speelsters en
officials;
b. de leden van de KNVB die functioneel
betrokken zijn bij de eredivisie vrouwen en/of
beloften vrouwen;
c. derden, die zich op enig moment hebben
onderworpen aan de tuchtrechtspraak
krachtens dit reglement.

Aan de tuchtrechtspraak krachtens dit reglement
zijn onderworpen:
a. de deelnemende clubs, speelsters en
officials;
b. de leden van de KNVB die functioneel
betrokken zijn bij de eredivisie
vrouwenvrouwen eredivisie en/of beloften
vrouwen;
c. derden, die zich op enig moment hebben
onderworpen aan de tuchtrechtspraak
krachtens dit reglement.

Artikel 8 – Aanklager
De aanklager heeft als taak om toe te zien op de
naleving van:
- de Statuten en reglementen, die betrekking
hebben op de eredivisie vrouwen en beloften
vrouwen;
- op de eredivisie vrouwen en beloften
vrouwen van toepassing verklaarde
wedstrijdbepalingen, de spelregels
daaronder begrepen.

De aanklager heeft als taak om toe te zien op de
naleving van:
- de Statuten en reglementen, die betrekking
hebben op de eredivisie vrouwenvrouwen
eredivisie en beloften vrouwen;
- op de eredivisie vrouwenvrouwen eredivisie
en beloften vrouwen van toepassing
verklaarde wedstrijdbepalingen, de
spelregels daaronder begrepen.

Artikel 11 – Tuchtcommissie
De tuchtcommissie is bevoegd om in
behandeling te nemen:
a. het verzoek van een betrokkene of orgaan
van de KNVB dat rechtstreeks betrokken
belanghebbende is, zulks ter beoordeling van
de tuchtcommissie, om alsnog vervolging
door de aanklager te bevelen;
b. een zaak, waarbij de desbetreffende
betrokkene het schikkingsvoorstel heeft
afgewezen;
c. een zaak die de aanklager overeenkomstig
het hiervoor in artikel 9 lid 1 sub b. onder ii
bepaalde direct aan de tuchtcommissie heeft
voorgelegd;
d. tuchtrechtelijke kwesties waarbij sancties zijn
uitgesproken door een tuchtorgaan van de
KNVB, die sancties over te nemen en van
toepassing te verklaren op wedstrijden van
de eredivisie vrouwen en/of beloften
vrouwen.

De tuchtcommissie is bevoegd om in
behandeling te nemen:
a. het verzoek van een betrokkene of orgaan
van de KNVB dat rechtstreeks betrokken
belanghebbende is, zulks ter beoordeling van
de tuchtcommissie, om alsnog vervolging
door de aanklager te bevelen;
b. een zaak, waarbij de desbetreffende
betrokkene het schikkingsvoorstel heeft
afgewezen;
c. een zaak die de aanklager overeenkomstig
het hiervoor in artikel 9 lid 1 sub b. onder ii
bepaalde direct aan de tuchtcommissie heeft
voorgelegd;
d. tuchtrechtelijke kwesties waarbij sancties zijn
uitgesproken door een tuchtorgaan van de
KNVB, die sancties over te nemen en van
toepassing te verklaren op wedstrijden van
de eredivisie vrouwenvrouwen eredivisie
en/of beloften vrouwen.

Artikel 18
1. Met inachtneming van de bepalingen in
artikel 26, 28 en 28A van dit reglement zal in
het algemeen strafbaar zijn een zodanig
handelen of nalaten, dat:

1. Met inachtneming van de bepalingen in
artikel 26, 28 en 28A van dit reglement zal in
het algemeen strafbaar zijn een zodanig
handelen of nalaten, dat:
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a. in strijd is met de besluiten en
reglementen die betrekking hebben op de
eredivisie vrouwen en beloften vrouwen
en de op de eredivisie vrouwen en
beloften vrouwen van toepassing
verklaarde wedstrijdbepalingen, de
spelregels daaronder begrepen.
b. de belangen van de eredivisie vrouwen, of
beloften vrouwen of de voetbalsport in het
algemeen schaadt.

2.
Artikel 20 – Richtlijnen
1.
2. De in de richtlijnen genoemde strafmaxima
kunnen worden verhoogd, indien:
a. sprake is van zeer ernstige misdragingen;
b. een betrokkene zich binnen twee jaar na
de laatste aantekening op de strafkaart
opnieuw schuldig maakt aan een
strafbaar feit niet vallend onder de
artikelen 26, 28 en 28A van dit reglement.
Dit geldt niet voor een betrokkene die in
een andere hoedanigheid aan de
eredivisie vrouwen en/of beloften vrouwen
gaat deelnemen en in die hoedanigheid
een overtreding begaat.
Artikel 24 – Schorsing
1.
2. Gedurende de hiervoor in lid 1 bepaalde
periode, mag een geschorste niet:
a. deelnemen aan wedstrijden;
b. geen functies uitoefenen:
- binnen de eredivisie vrouwen;
- binnen de beloften vrouwen;
- bij een club;
- bij een wedstrijd.
3.
Artikel 28 – Registratieregeling
1. t/m 11.
12. a. Bij een overschrijving van een speelster
respectievelijk de verandering van club
waarvoor de team-official een of meer
functies uitoefent in de loop van het
seizoen tussen clubs, beide uitkomend in

a. in strijd is met de besluiten en
reglementen die betrekking hebben op de
eredivisie vrouwenvrouwen eredivisie en
beloften vrouwen en de op de eredivisie
vrouwenvrouwen eredivisie en beloften
vrouwen van toepassing verklaarde
wedstrijdbepalingen, de spelregels
daaronder begrepen.
b. de belangen van de eredivisie
vrouwenvrouwen eredivisie, of beloften
vrouwen of de voetbalsport in het
algemeen schaadt.
2. (ongewijzigd)

1. (ongewijzigd)
2. De in de richtlijnen genoemde strafmaxima
kunnen worden verhoogd, indien:
a. sprake is van zeer ernstige misdragingen;
b. een betrokkene zich binnen twee jaar na
de laatste aantekening op de strafkaart
opnieuw schuldig maakt aan een
strafbaar feit niet vallend onder de
artikelen 26, 28 en 28A van dit reglement.
Dit geldt niet voor een betrokkene die in
een andere hoedanigheid aan de
eredivisie vrouwenvrouwen eredivisie
en/of beloften vrouwen gaat deelnemen
en in die hoedanigheid een overtreding
begaat.

1. (ongewijzigd)
2. Gedurende de hiervoor in lid 1 bepaalde
periode, mag een geschorste niet:
a. deelnemen aan wedstrijden;
b. geen functies uitoefenen:
- binnen de eredivisie vrouwenvrouwen
eredivisie;
- binnen de beloften vrouwen;
- bij een club;
- bij een wedstrijd.
3. (ongewijzigd)

1. t/m 11. (ongewijzigd)
12. a. Bij een overschrijving van een speelster
respectievelijk de verandering van club
waarvoor de team-official een of meer
functies uitoefent in de loop van het
seizoen tussen clubs, beide uitkomend in
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de eredivisie vrouwen respectievelijk
beloften vrouwen, blijven reeds
opgelopen waarschuwingen bij de te
verlaten club van kracht bij de nieuwe
club.
b. Indien bij een overschrijving van een
speelster respectievelijk de verandering
van club waarvoor een team-official een
of meer functies uitoefent in de loop van
het seizoen tussen clubs, beide
uitkomend in de eredivisie vrouwen,
respectievelijk beloften vrouwen de
uitsluiting en/of schorsing van een
speelster respectievelijk de ontzegging
en/of schorsing van een team-official niet
meer kan uitgevoerd worden bij de te
verlaten club, wordt zij overgedragen naar
de nieuwe club.
13.

de eredivisie vrouwenvrouwen eredivisie
respectievelijk beloften vrouwen, blijven
reeds opgelopen waarschuwingen bij de
te verlaten club van kracht bij de nieuwe
club.
b. Indien bij een overschrijving van een
speelster respectievelijk de verandering
van club waarvoor een team-official een
of meer functies uitoefent in de loop van
het seizoen tussen clubs, beide
uitkomend in de eredivisie
vrouwenvrouwen eredivisie,
respectievelijk beloften vrouwen de
uitsluiting en/of schorsing van een
speelster respectievelijk de ontzegging
en/of schorsing van een team-official niet
meer kan uitgevoerd worden bij de te
verlaten club, wordt zij overgedragen naar
de nieuwe club.
13. (ongewijzigd)

Artikel 28A – Waarschuwingen gegeven in play-offwedstrijden in de eredivisie
vrouwenvrouwen eredivisie
1. a. De aanklager registreert waarschuwingen 1. a. De aanklager registreert waarschuwingen
gegeven in play-offwedstrijden van de
gegeven in play-offwedstrijden van de
eredivisie vrouwen, na ontvangst van het
eredivisie vrouwenvrouwen eredivisie, na
wedstrijdformulier als genoemd in artikel
ontvangst van het wedstrijdformulier als
26 lid 2 van dit reglement.
genoemd in artikel 26 lid 2 van dit
b. Registratie blijft achterwege indien de
reglement.
aanklager is gebleken dat de
b. Registratie blijft achterwege indien de
scheidsrechter ter zake van een
aanklager is gebleken dat de
overtreding een waarschuwing heeft
scheidsrechter ter zake van een
gegeven aan een andere speelster of een
overtreding een waarschuwing heeft
andere team-official dan degene die de
gegeven aan een andere speelster of een
desbetreffende overtreding heeft begaan.
andere team-official dan degene die de
c. Indien de scheidsrechter, overeenkomstig
desbetreffende overtreding heeft begaan.
het bepaalde in artikel 26 lid 1 onder b
c. Indien de scheidsrechter, overeenkomstig
van dit reglement, op het
het bepaalde in artikel 26 lid 1 onder b
wedstrijdformulier heeft vermeld dat hij ter
van dit reglement, op het
zake van een overtreding een
wedstrijdformulier heeft vermeld dat hij ter
waarschuwing heeft gegeven aan een
zake van een overtreding een
andere speelster of een andere teamwaarschuwing heeft gegeven aan een
official dan degene die de desbetreffende
andere speelster of een andere teamovertreding heeft begaan, zal de
official dan degene die de desbetreffende
waarschuwing alsnog worden
overtreding heeft begaan, zal de
geregistreerd op naam van de speelster
waarschuwing alsnog worden
of de team-official die de overtreding heeft
geregistreerd op naam van de speelster
begaan.
of de team-official die de overtreding heeft
d. Als registratiedatum voor
begaan.
waarschuwingen gegeven in playd. Als registratiedatum voor
offwedstrijden van de eredivisie vrouwen
waarschuwingen gegeven in play-
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geldt de datum waarop de desbetreffende
play-offwedstrijd is gespeeld.
e. Door de aanklager geregistreerde
waarschuwingen gegeven in playoffwedstrijden van de eredivisie vrouwen,
waarop geen uitsluiting of ontzegging van
het recht tot het uitoefenen van een of
meer functies binnen de sectie
amateurvoetbal van de KNVB en/of
binnen een onder de sectie
amateurvoetbal ressorterend lid van de
KNVB is gevolgd, vervallen na afloop van
de desbetreffende play-offcompetitie.
f. Van de registratie van een waarschuwing
gegeven in een play-offwedstrijd van de
eredivisie vrouwen wordt uitsluitend de
betreffende vereniging, via het door het
bestuur amateurvoetbal daartoe
aangewezen medium, op de hoogte
gesteld, waarna de vereniging betrokkene
onverwijld hierover dient te informeren.

2.
3. Een uitsluiting van deelname aan de
eerstvolgende play-offwedstrijd van de
eredivisie vrouwen, respectievelijk de
ontzegging van het recht tot het uitoefenen
van een of meer functies binnen de sectie
amateurvoetbal van de KNVB en/of binnen
een onder de sectie amateurvoetbal
ressorterend lid van de KNVB bij de
eerstvolgende play-offwedstrijd van de
eredivisie vrouwen, wordt:
- onverwijld schriftelijk medegedeeld aan
de desbetreffende speelster
respectievelijk team-official en diens club;
- gepubliceerd via het door het bestuur
voor publicaties aangewezen medium.
4. Tegen de registratie door de aanklager van
waarschuwingen gegeven in playoffwedstrijden van de eredivisie vrouwen of
de daaruit voortvloeiende uitsluiting of
ontzegging van het recht tot het uitoefenen
van een of meer functies binnen de sectie
amateurvoetbal van de KNVB en/of binnen
een onder de sectie amateurvoetbal
ressorterend lid van de KNVB van deelname

offwedstrijden van de eredivisie
vrouwenvrouwen eredivisie geldt de
datum waarop de desbetreffende playoffwedstrijd is gespeeld.
e. Door de aanklager geregistreerde
waarschuwingen gegeven in playoffwedstrijden van de vrouwen
eredivisieeredivisie vrouwen, waarop
geen uitsluiting of ontzegging van het
recht tot het uitoefenen van een of meer
functies binnen de sectie amateurvoetbal
van de KNVB en/of binnen een onder de
sectie amateurvoetbal ressorterend lid
van de KNVB is gevolgd, vervallen na
afloop van de desbetreffende playoffcompetitie.
f. Van de registratie van een waarschuwing
gegeven in een play-offwedstrijd van de
vrouwen eredivisie eredivisie vrouwen
wordt uitsluitend de betreffende
vereniging, via het door het bestuur
amateurvoetbal daartoe aangewezen
medium, op de hoogte gesteld, waarna de
vereniging betrokkene onverwijld hierover
dient te informeren.
2. (ongewijzigd)
3. Een uitsluiting van deelname aan de
eerstvolgende play-offwedstrijd van de
vrouwen eredivisieeredivisie vrouwen,
respectievelijk de ontzegging van het recht
tot het uitoefenen van een of meer functies
binnen de sectie amateurvoetbal van de
KNVB en/of binnen een onder de sectie
amateurvoetbal ressorterend lid van de
KNVB bij de eerstvolgende play-offwedstrijd
van de vrouwen eredivisieeredivisie vrouwen,
wordt:
- onverwijld schriftelijk medegedeeld aan
de desbetreffende speelster
respectievelijk team-official en diens club;
- gepubliceerd via het door het bestuur voor
publicaties aangewezen medium.
4. Tegen de registratie door de aanklager van
waarschuwingen gegeven in playoffwedstrijden van de vrouwen eredivisie
eredivisie vrouwen of de daaruit
voortvloeiende uitsluiting of ontzegging van
het recht tot het uitoefenen van een of meer
functies binnen de sectie amateurvoetbal van
de KNVB en/of binnen een onder de sectie
amateurvoetbal ressorterend lid van de
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aan de eerstvolgende competitie- of playoffwedstrijd van de eredivisie vrouwen is
géén verweer of beroep mogelijk.

KNVB van deelname aan de eerstvolgende
competitie- of play-offwedstrijd van de
vrouwen eredivisie eredivisie vrouwen is
géén verweer of beroep mogelijk.

Artikel 29 – Automatische uitsluiting en ontzegging van het recht tot het uitoefenen van een of
meer functies
1. Een speelster of een team-official die in een
1. Een speelster of een team-official die in een
wedstrijd in de eredivisie vrouwen of beloften
wedstrijd in de eredivisie vrouwenvrouwen
vrouwen door de scheidsrechter direct van
eredivisie of beloften vrouwen door de
het veld wordt gezonden, wordt uitgesloten
scheidsrechter direct van het veld wordt
van deelname aan, respectievelijk het recht
gezonden, wordt uitgesloten van deelname
ontzegd tot het uitoefenen van een of meer
aan, respectievelijk het recht ontzegd tot het
functies binnen de sectie amateurvoetbal van
uitoefenen van een of meer functies binnen
de KNVB en/of binnen een onder de sectie
de sectie amateurvoetbal van de KNVB en/of
amateurvoetbal ressorterend lid van de
binnen een onder de sectie amateurvoetbal
KNVB bij, de eerstvolgende competitie- of
ressorterend lid van de KNVB bij, de
play-offwedstrijd van de KNVB van alle
eerstvolgende competitie- of play-offwedstrijd
elftallen.
van de KNVB van alle elftallen.
2. De hiervoor in lid 1 genoemde automatische
2. De hiervoor in lid 1 genoemde automatische
uitsluiting vindt plaats, indien:
uitsluiting vindt plaats, indien:
a. De verklaringen zoals genoemd in artikel
a. De verklaringen zoals genoemd in artikel
30 van dit reglement niet uiterlijk de
30 van dit reglement niet uiterlijk de
eerste werkdag na de wedstrijd vóór
eerste werkdag na de wedstrijd vóór
12.00 uur door de aanklager zijn
12.00 uur door de aanklager zijn
ontvangen en als gevolg daarvan de
ontvangen en als gevolg daarvan de
tuchtcommissie de tuchtzaak van deze
tuchtcommissie de tuchtzaak van deze
speelster of team-official niet voor de
speelster of team-official niet voor de
eerstvolgende wedstrijd in de eredivisie
eerstvolgende wedstrijd in de eredivisie
vrouwen respectievelijk beloften vrouwen
vrouwenvrouwen eredivisie respectievelijk
kan behandelen. Dit betreft alleen de
beloften vrouwen kan behandelen. Dit
verklaringen van de speelster of de teambetreft alleen de verklaringen van de
official die direct van het veld is
speelster of de team-official die direct van
gezonden, de verklaring van de
het veld is gezonden, de verklaring van de
aanvoerster van dat elftal en de verklaring
aanvoerster van dat elftal en de verklaring
van het betreffende bestuur.
van het betreffende bestuur.
b. De tuchtcommissie vóór de eerstvolgende
b. De tuchtcommissie vóór de eerstvolgende
wedstrijd in de eredivisie vrouwen of
wedstrijd in de eredivisie vrouwenvrouwen
beloften vrouwen van het desbetreffende
eredivisie of beloften vrouwen van het
elftal in staat is de tuchtzaak van die
desbetreffende elftal in staat is de
speelster of team-official te behandelen;
tuchtzaak van die speelster of teamen
official te behandelen; en
c. De tuchtcommissie tijdens de onder b.
c. De tuchtcommissie tijdens de onder b.
genoemde behandeling vaststelt dat:
genoemde behandeling vaststelt dat:
i. de scheidsrechter geen andere
i. de scheidsrechter geen andere
speelster of andere team-official dan
speelster of andere team-official dan
degene die de overtreding heeft
degene die de overtreding heeft
begaan van het veld heeft gezonden;
begaan van het veld heeft gezonden;
ii. de scheidsrechter geen speelster of
ii. de scheidsrechter geen speelster of
team-official ten onrechte van het veld
team-official ten onrechte van het veld
heeft gezonden.
heeft gezonden.
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3. en 4.
Artikel 30 – Rapportage
Indien een speelster of een team-official in een
wedstrijd in de eredivisie vrouwen of beloften
vrouwen door de scheidsrechter direct van het
speelveld of de instructiezone is gezonden,
rapporteren:
a. de (assistent-)scheidsrechters en de vierde
official;
b. de bij een voorval betrokken speelsters en/of
team-official(s);
c. de beide aanvoersters;
d. de besturen van de betrokken clubs;
uiterlijk de eerste werkdag na de wedstrijd vóór
12.00 uur per e-mail aan de aanklager.
Artikel 37 – Openbare behandeling
1.
2. De tuchtcommissie kan beslissen dat de
behandeling niet in het openbaar plaatsvindt
indien:
- de aanklager en/of beschuldigde daarom
verzoeken;
- het belang van de eredivisie vrouwen
en/of beloften vrouwen en/of
beschuldigde dit wenselijk maakt.

3. en 4. (ongewijzigd)

Indien een speelster of een team-official in een
wedstrijd in de eredivisie vrouwenvrouwen
eredivisie of beloften vrouwen door de
scheidsrechter direct van het speelveld of de
instructiezone is gezonden, rapporteren:
a. de (assistent-)scheidsrechters en de vierde
official;
b. de bij een voorval betrokken speelsters en/of
team-official(s);
c. de beide aanvoersters;
d. de besturen van de betrokken clubs;
uiterlijk de eerste werkdag na de wedstrijd vóór
12.00 uur per e-mail aan de aanklager.

1. (ongewijzigd)
2. De tuchtcommissie kan beslissen dat de
behandeling niet in het openbaar plaatsvindt
indien:
- de aanklager en/of beschuldigde daarom
verzoeken;
- het belang van de eredivisie
vrouwenvrouwen eredivisie en/of beloften
vrouwen en/of beschuldigde dit wenselijk
maakt.

Richtlijnen
Titel II Strafmaximum
1. Indien sprake is van een hiervoor in titel I
onder 2.1, 2.2 en 2.3 van de richtlijnen
genoemde overtreding gericht tegen:
a. een tegenspeelster of
b. een ander persoon dan de (assistent)scheidsrechter en/of de vierde official
is de op te leggen maximumstraf een
uitsluiting van acht wedstrijden in de
eredivisie vrouwen respectievelijk de
beloften vrouwen, dan wel andere met
name in de uitspraak te noemen
wedstrijden, al dan niet gecombineerd met
een geldboete van ten hoogste € 1.500,-.
2.
3.

Indien sprake is van een andere hiervoor in
titel I onder 2 van de richtlijnen genoemde
overtreding gericht tegen een ieder die bij
de desbetreffende wedstrijd betrokken is, is

1.

Indien sprake is van een hiervoor in titel I
onder 2.1, 2.2 en 2.3 van de richtlijnen
genoemde overtreding gericht tegen:
a. een tegenspeelster of
b. een ander persoon dan de (assistent)scheidsrechter en/of de vierde official
is de op te leggen maximumstraf een
uitsluiting van acht wedstrijden in de
eredivisie vrouwenvrouwen eredivisie
respectievelijk de beloften vrouwen, dan
wel andere met name in de uitspraak te
noemen wedstrijden, al dan niet
gecombineerd met een geldboete van ten
hoogste € 1.500,-.
2. (ongewijzigd)
3. Indien sprake is van een andere hiervoor in
titel I onder 2 van de richtlijnen genoemde
overtreding gericht tegen een ieder die bij
de desbetreffende wedstrijd betrokken is, is
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de op te leggen maximumstraf een
uitsluiting van vier wedstrijden in de
eredivisie vrouwen respectievelijk de
beloften vrouwen, dan wel andere met
name in de uitspraak te noemen
wedstrijden, al dan niet gecombineerd met
een geldboete van ten hoogste € 1.500,-.
4.
Titel III Bijzonderheden
1. en 2.
3. Uitsluitingen opgelegd in een seizoen, die
in hetzelfde seizoen niet meer ten uitvoer
kunnen worden gelegd, voor:
- competitie- of play-offwedstrijden in de
eredivisie vrouwen, dan wel
- competitiewedstrijden in de beloften
vrouwen, dan wel
- in de uitspraak met name genoemde
andere wedstrijden,
gelden voor competitie- respectievelijk playoffwedstrijden in de eredivisie vrouwen
respectievelijk voor competitiewedstrijden
in de beloften vrouwen van het
eerstvolgende seizoen waaraan wordt
deelgenomen.

de op te leggen maximumstraf een
uitsluiting van vier wedstrijden in de
eredivisie vrouwenvrouwen eredivisie
respectievelijk de beloften vrouwen, dan
wel andere met name in de uitspraak te
noemen wedstrijden, al dan niet
gecombineerd met een geldboete van ten
hoogste € 1.500,-.
4. (ongewijzigd)

1. en 2. (ongewijzigd)
3. Uitsluitingen opgelegd in een seizoen, die
in hetzelfde seizoen niet meer ten uitvoer
kunnen worden gelegd, voor:
- competitie- of play-offwedstrijden in de
eredivisie vrouwenvrouwen eredivisie,
dan wel
- competitiewedstrijden in de beloften
vrouwen, dan wel
- in de uitspraak met name genoemde
andere wedstrijden,
gelden voor competitie- respectievelijk playoffwedstrijden in de eredivisie
vrouwenvrouwen eredivisie respectievelijk
voor competitiewedstrijden in de beloften
vrouwen van het eerstvolgende seizoen
waaraan wordt deelgenomen.

Reglement Overschrijvingsbepalingen Amateurvoetbal
Artikel 1
1. en 2.
3. In het kader van dit reglement worden de aan
de eredivisie vrouwen en/of beloften vrouwen
deelnemende clubs beschouwd als
amateurverenigingen.

1. en 2. (ongewijzigd)
3. In het kader van dit reglement worden de aan
de eredivisie vrouwenvrouwen eredivisie
en/of beloften vrouwen deelnemende clubs
beschouwd als amateurverenigingen.

Artikel 2 – Gerechtigd tot deelname aan wedstrijden
1.
1. (ongewijzigd)
2. Een speler kan als veldvoetbalspeler of als
2. Een speler kan als veldvoetbalspeler of als
zaalvoetbalspeler slechts speelgerechtigd
zaalvoetbalspeler slechts speelgerechtigd
zijn voor één club, behoudens het bepaalde
zijn voor één club, behoudens het bepaalde
in artikel 9 van het Algemeen Reglement.
in artikel 9 van het Algemeen Reglement.
Aan bindende wedstrijden voor het eerste
Aan bindende wedstrijden voor het eerste
vrouwenelftal van de satellietvereniging van
vrouwenelftal van de satellietvereniging van
een aan de eredivisie vrouwen veldvoetbal
een aan de eredivisie vrouwenvrouwen
deelnemende club, mogen maximaal zes
eredivisie veldvoetbal deelnemende club,
spelers van de aan de eredivisie vrouwen
mogen maximaal zes spelers van de aan de
veldvoetbal deelnemende club deelnemen
eredivisie vrouwenvrouwen eredivisie
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die in dat seizoen in totaal in niet meer dan
14 competitiewedstrijden van de aan de
eredivisie vrouwen veldvoetbal deelnemende
club zijn uitgekomen. Voornoemde
beperkingen gelden niet voor
doelverdedigers van een aan de eredivisie
vrouwen veldvoetbal deelnemende club.
Deze doelverdedigers mogen te allen tijde
tevens uitkomen voor alle vrouwenelftallen
van de satellietvereniging van de aan de
eredivisie vrouwen veldvoetbal deelnemende
club.

3.

veldvoetbal deelnemende club deelnemen
die in dat seizoen in totaal in niet meer dan
14 competitiewedstrijden van de aan de
eredivisie vrouwenvrouwen eredivisie
veldvoetbal deelnemende club zijn
uitgekomen. Voornoemde beperkingen
gelden niet voor doelverdedigers van een
aan de eredivisie vrouwenvrouwen eredivisie
veldvoetbal deelnemende club. Deze
doelverdedigers mogen te allen tijde tevens
uitkomen voor alle vrouwenelftallen van de
satellietvereniging van de aan de eredivisie
vrouwenvrouwen eredivisie veldvoetbal
deelnemende club.
3. (ongewijzigd)

TOELICHTING
De ontwikkeling van de competitie eredivisie vrouwen, zowel kwalitatief als qua
herkenbaarheid/zichtbaarheid, loopt voorspoedig. Naast de invoering van kwaliteitseisen voor de
clubs, de lancering van een nieuw logo en de binding met sponsors/partners, is in overleg met de
clubs gekozen voor een aangepaste benaming van de competitie, te weten de competitie vrouwen
eredivisie. Derhalve wordt voorgesteld om de naam ‘competitie eredivisie vrouwen’ te wijzigen in
‘competitie vrouwen eredivisie’.

Statuten
Artikel 6 – Leden
1.
2. Als gewoon lid kunnen worden toegelaten:
a. 1. verenigingen met volledige
rechtsbevoegdheid;
2. omniverenigingen met volledige
rechtsbevoegdheid;
3. stichtingen, naamloze
vennootschappen en besloten
vennootschappen, alle voor zover zij
zijn erkend als opleidingsclub in de zin
van het Reglement Gezamenlijke
Jeugdopleiding;
4. andere privaat- of publiekrechtelijke
rechtspersonen,
die respectievelijk uitsluitend dan wel door
middel van de voetbalafdeling het in
artikel 4 lid 1 van deze Statuten gestelde
doel beogen, dan wel dit doel nastreven
door het ondernemen van, door - of onder
verantwoordelijkheid van - de

1. (ongewijzigd)
2. Als gewoon lid kunnen worden toegelaten:
a. 1. verenigingen met volledige
rechtsbevoegdheid;
2. omniverenigingen met volledige
rechtsbevoegdheid;
3. stichtingen, naamloze
vennootschappen en besloten
vennootschappen, alle voor zover zij
zijn erkend als opleidingsclub in de zin
van het Reglement Gezamenlijke
Jeugdopleiding;
4. andere privaat- of publiekrechtelijke
rechtspersonen,
die respectievelijk uitsluitend dan wel door
middel van de voetbalafdeling het in
artikel 4 lid 1 van deze Statuten gestelde
doel beogen, dan wel dit doel nastreven
door het ondernemen van, door - of onder
verantwoordelijkheid van - de
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rechtspersoon georganiseerde
activiteiten.
b. Stichtingen, naamloze vennootschappen
en besloten vennootschappen, anders
dan genoemd in lid 2 onder a.3, alle voor
zover zij zich ten doel stellen om
uitsluitend deel te nemen aan:
- de competities van de sectie betaald
voetbal;
- de competities om de KNVB-beker;
- de competitie eredivisie vrouwen;
- de competitie beloften vrouwen;
- de mannen veldvoetbalcompetitie
tweede divisie van de sectie
amateurvoetbal met hun tweede team;
- de landelijke jeugdcompetities voor
spelers in de leeftijdsklassen Onder 18
divisies 5 en lager, Onder 17, Onder
16, Onder 15, Onder 14, Onder 13,
Onder 12, Onder 11, Onder 10, Onder
9, Onder 8, Onder 7 en Onder 6; of
- in geval van degradatie uit de
voornoemde landelijke
jeugdcompetities, de door de sectie
amateurvoetbal te organiseren
jeugdcompetities voor spelers in de
leeftijdsklassen Onder 18, Onder 17,
Onder 16, Onder 15, Onder 14, Onder
13, Onder 12, Onder 11, Onder 10,
Onder 9, Onder 8, Onder 7 en Onder
6;
c. Stichtingen, die zich ten doel stellen om
als onderdeel van een
samenwerkingsverband, aangegaan en
erkend voor 1 juli 1996, uitsluitend deel te
nemen aan de competities van de sectie
betaald voetbal en de competities om de
KNVB-beker;
d. Natuurlijke personen, die zich voor het
lidmaatschap van de KNVB hebben
aangemeld en die zich tevens voor het
lidmaatschap van een onder a genoemde
vereniging of andere rechtspersoon of
voor deelname aan activiteiten van
laatstgenoemde rechtspersoon, hebben
aangemeld dan wel in competities, hetzij
voor een onder b of c van dit artikellid
genoemde stichting, hetzij voor een onder
b van dit lid genoemde naamloze
vennootschap of besloten vennootschap
zullen uitkomen of daarin een functie -

rechtspersoon georganiseerde
activiteiten.
b. Stichtingen, naamloze vennootschappen
en besloten vennootschappen, anders
dan genoemd in lid 2 onder a.3, alle voor
zover zij zich ten doel stellen om
uitsluitend deel te nemen aan:
- de competities van de sectie betaald
voetbal;
- de competities om de KNVB-beker;
- de competitie eredivisie
vrouwenvrouwen eredivisie;
- de competitie beloften vrouwen;
- de mannen veldvoetbalcompetitie
tweede divisie van de sectie
amateurvoetbal met hun tweede team;
- de landelijke jeugdcompetities voor
spelers in de leeftijdsklassen Onder 18
divisies 5 en lager, Onder 17, Onder
16, Onder 15, Onder 14, Onder 13,
Onder 12, Onder 11, Onder 10, Onder
9, Onder 8, Onder 7 en Onder 6; of
- in geval van degradatie uit de
voornoemde landelijke
jeugdcompetities, de door de sectie
amateurvoetbal te organiseren
jeugdcompetities voor spelers in de
leeftijdsklassen Onder 18, Onder 17,
Onder 16, Onder 15, Onder 14, Onder
13, Onder 12, Onder 11, Onder 10,
Onder 9, Onder 8, Onder 7 en Onder
6;
c. Stichtingen, die zich ten doel stellen om
als onderdeel van een
samenwerkingsverband, aangegaan en
erkend voor 1 juli 1996, uitsluitend deel te
nemen aan de competities van de sectie
betaald voetbal en de competities om de
KNVB-beker;
d. Natuurlijke personen, die zich voor het
lidmaatschap van de KNVB hebben
aangemeld en die zich tevens voor het
lidmaatschap van een onder a genoemde
vereniging of andere rechtspersoon of
voor deelname aan activiteiten van
laatstgenoemde rechtspersoon, hebben
aangemeld dan wel in competities, hetzij
voor een onder b of c van dit artikellid
genoemde stichting, hetzij voor een onder
b van dit lid genoemde naamloze
vennootschap of besloten vennootschap
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welke dan ook - zullen bekleden, met
uitzondering van de natuurlijke personen
die overeenkomstig lid 4 onder a
uitsluitend zijn toegelaten door het
bestuur betaald voetbal;
e. Alle overige natuurlijke personen die zich
voor het lidmaatschap van de KNVB
hebben aangemeld.
3.
4. a. Afhankelijk van het door de in lid 2
genoemde rechtspersonen en natuurlijke
personen bij hun schriftelijke aanmelding
gedaan verzoek om tevens toegelaten te
worden tot de sectie amateurvoetbal en/of
de sectie betaald voetbal, beslissen of
beslist het bestuur amateurvoetbal en/of
het bestuur betaald voetbal over de
toelating tot zowel de KNVB als de eigen
sectie van de in lid 2 onder a, b, c en d
genoemde rechtspersonen en natuurlijke
personen.
b. Stichtingen, naamloze vennootschappen
en besloten vennootschappen, anders
dan genoemd in lid 2 onder a.3, kunnen
alleen tot de sectie betaald voetbal
worden toegelaten. In het kader van
deelname aan de competitie eredivisie
vrouwen, de competitie beloften vrouwen,
de mannen veldvoetbalcompetities voor
standaardelftallen van de sectie
amateurvoetbal en de landelijke
jeugdcompetities, genoemd in lid 2 onder
b, worden stichtingen, naamloze
vennootschappen en besloten
vennootschappen geacht tevens te zijn
onderworpen aan de van toepassing
verklaarde reglementen van de sectie
amateurvoetbal.
Leden als genoemd in lid 2 onder a. zijn in
het kader van hun deelname aan de door
het bestuur betaald voetbal
georganiseerde competities in de
leeftijdsklassen Onder 21 en Onder 18
tevens onderworpen aan het Reglement
Wedstrijden Betaald Voetbal, het
Reglement Tuchtrechtspraak Betaald
Voetbal en het Sponsoringreglement
Betaald Voetbal.
c. Verenigingen met beperkte
rechtsbevoegdheid, die uitsluitend aan de

zullen uitkomen of daarin een functie welke dan ook - zullen bekleden, met
uitzondering van de natuurlijke personen
die overeenkomstig lid 4 onder a
uitsluitend zijn toegelaten door het
bestuur betaald voetbal;
e. Alle overige natuurlijke personen die zich
voor het lidmaatschap van de KNVB
hebben aangemeld.
3. (ongewijzigd)
4. a. Afhankelijk van het door de in lid 2
genoemde rechtspersonen en natuurlijke
personen bij hun schriftelijke aanmelding
gedaan verzoek om tevens toegelaten te
worden tot de sectie amateurvoetbal en/of
de sectie betaald voetbal, beslissen of
beslist het bestuur amateurvoetbal en/of
het bestuur betaald voetbal over de
toelating tot zowel de KNVB als de eigen
sectie van de in lid 2 onder a, b, c en d
genoemde rechtspersonen en natuurlijke
personen.
b. Stichtingen, naamloze vennootschappen
en besloten vennootschappen, anders
dan genoemd in lid 2 onder a.3, kunnen
alleen tot de sectie betaald voetbal
worden toegelaten. In het kader van
deelname aan de competitie eredivisie
vrouwenvrouwen eredivisie, de competitie
beloften vrouwen, de mannen
veldvoetbalcompetities voor
standaardelftallen van de sectie
amateurvoetbal en de landelijke
jeugdcompetities, genoemd in lid 2 onder
b, worden stichtingen, naamloze
vennootschappen en besloten
vennootschappen geacht tevens te zijn
onderworpen aan de van toepassing
verklaarde reglementen van de sectie
amateurvoetbal.
Leden als genoemd in lid 2 onder a. zijn in
het kader van hun deelname aan de door
het bestuur betaald voetbal
georganiseerde competities in de
leeftijdsklassen Onder 21 en Onder 18
tevens onderworpen aan het Reglement
Wedstrijden Betaald Voetbal, het
Reglement Tuchtrechtspraak Betaald
Voetbal en het Sponsoringreglement
Betaald Voetbal.
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competities van het zaalvoetbal kunnen
deelnemen, worden slechts met
inachtneming van de daartoe in het
Reglement Amateurvoetbal gestelde
voorwaarden toegelaten.
d. Het bondsbestuur beslist over de
toelatingen van de in lid 2 onder e
genoemde personen.
e. Het bondsbestuur en de sectiebesturen
kunnen de beslissing over de toelating
van de in lid 2 genoemde rechtspersonen
en natuurlijke personen delegeren.

5. t/m 7.

c. Verenigingen met beperkte
rechtsbevoegdheid, die uitsluitend aan de
competities van het zaalvoetbal kunnen
deelnemen, worden slechts met
inachtneming van de daartoe in het
Reglement Amateurvoetbal gestelde
voorwaarden toegelaten.
d. Het bondsbestuur beslist over de
toelatingen van de in lid 2 onder e
genoemde personen.
e. Het bondsbestuur en de sectiebesturen
kunnen de beslissing over de toelating
van de in lid 2 genoemde rechtspersonen
en natuurlijke personen delegeren.
5. t/m 7. (ongewijzigd)

Algemeen Reglement
Artikel 2 – Verplichtingen van de leden
1.
2. Met inachtneming van het bepaalde in artikel
7 van de Statuten verplicht ieder lid,
genoemd in artikel 6 lid 2 onder d en e van
de Statuten, zich:
a. desgevraagd op een eerste verzoek
volledige en juiste inlichtingen en
opgaven, zowel mondeling als schriftelijk,
te verstrekken aan een orgaan van de
bestuurlijke en/of rechtsprekende macht,
de aanklager, de licentiecommissie
betaald voetbal en de licentiecommissie
amateurvoetbal, dan wel aan een door
een van deze organen aangewezen
ander orgaan;
b. ter gelegenheid van een voetbalwedstrijd,
hetzij voor, hetzij gedurende, hetzij na de
wedstrijd, behoorlijk te gedragen en
zonodig mee te helpen bij het handhaven
van de orde;
c. slechts met voorafgaande toestemming
van het bevoegde bestuur uit te komen in
dan wel mee te werken aan een training
of een wedstrijd, die niet door de KNVB,
een door haar erkende organisatie of een
FIFA Match Agent is georganiseerd, of
waarvoor de vereiste toestemming niet is
verleend;
d. goedkeuring te vragen aan de
sectiebesturen voor het in enigerlei vorm
functioneel betrokken zijn:

1. (ongewijzigd)
2. Met inachtneming van het bepaalde in artikel
7 van de Statuten verplicht ieder lid,
genoemd in artikel 6 lid 2 onder d en e van
de Statuten, zich:
a. desgevraagd op een eerste verzoek
volledige en juiste inlichtingen en
opgaven, zowel mondeling als schriftelijk,
te verstrekken aan een orgaan van de
bestuurlijke en/of rechtsprekende macht,
de aanklager, de licentiecommissie
betaald voetbal en de licentiecommissie
amateurvoetbal, dan wel aan een door
een van deze organen aangewezen
ander orgaan;
b. ter gelegenheid van een voetbalwedstrijd,
hetzij voor, hetzij gedurende, hetzij na de
wedstrijd, behoorlijk te gedragen en
zonodig mee te helpen bij het handhaven
van de orde;
c. slechts met voorafgaande toestemming
van het bevoegde bestuur uit te komen in
dan wel mee te werken aan een training
of een wedstrijd, die niet door de KNVB,
een door haar erkende organisatie of een
FIFA Match Agent is georganiseerd, of
waarvoor de vereiste toestemming niet is
verleend;
d. goedkeuring te vragen aan de
sectiebesturen voor het in enigerlei vorm
functioneel betrokken zijn:
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-

van bestuursleden en andere
functionarissen binnen de sectie
amateurvoetbal, bij de sectie betaald
voetbal, behoudens de technische en
medische staf en het
teammanagement werkzaam voor de
spelers van de eredivisie vrouwen;
- van bestuursleden en andere
functionarissen binnen de sectie
betaald voetbal, bij de sectie
amateurvoetbal, behoudens de
technische en medische staf en het
teammanagement werkzaam voor de
spelers van de eredvisie vrouwen;
e. te onthouden van:
- het wedden op het resultaat, de
voortgang en/of het verloop van enige
wedstrijd of competitie waarin hij
deelneemt, of heeft deelgenomen in
dat seizoen dan wel waarin hij direct
dan wel indirect enige mate van
invloed heeft of kan hebben;
- het wedden op enige andere
aangelegenheid betreffende of
gerelateerd aan enige club die
deelneemt in een competitie waarin hij
deelneemt of heeft deelgenomen,
gedurende het betreffende seizoen,
waaronder doch niet uitsluitend de
overschrijving van spelers, de selectie
van het team of disciplinaire sancties;
- het wedden op het resultaat, de
voortgang en/of het verloop van enige
wedstrijd of competitie die wordt
gespeeld in de jeugdcompetities;
- andere handelingen die gericht zijn op
het onrechtmatig beïnvloeden van
uitslagen van wedstrijden, waaronder
doch niet uitsluitend het direct dan wel
indirect opdragen, toestaan en/of
iemand in de gelegenheid te stellen
om de hiervoor genoemde
weddenschappen aan te gaan.
f. tot het schriftelijk melden bij het
sectiebestuur waaronder zij ressorteren
indien zij verzoeken hebben ontvangen
tot het verrichten van handelingen die
gericht zijn op het onrechtmatig
beïnvloeden van uitslagen van
wedstrijden.

-

van bestuursleden en andere
functionarissen binnen de sectie
amateurvoetbal, bij de sectie betaald
voetbal, behoudens de technische en
medische staf en het
teammanagement werkzaam voor de
spelers van de eredivisie
vrouwenvrouwen eredivisie;
- van bestuursleden en andere
functionarissen binnen de sectie
betaald voetbal, bij de sectie
amateurvoetbal, behoudens de
technische en medische staf en het
teammanagement werkzaam voor de
spelers van de eredvisie
vrouwenvrouwen eredivisie;
e. te onthouden van:
- het wedden op het resultaat, de
voortgang en/of het verloop van enige
wedstrijd of competitie waarin hij
deelneemt, of heeft deelgenomen in
dat seizoen dan wel waarin hij direct
dan wel indirect enige mate van
invloed heeft of kan hebben;
- het wedden op enige andere
aangelegenheid betreffende of
gerelateerd aan enige club die
deelneemt in een competitie waarin hij
deelneemt of heeft deelgenomen,
gedurende het betreffende seizoen,
waaronder doch niet uitsluitend de
overschrijving van spelers, de selectie
van het team of disciplinaire sancties;
- het wedden op het resultaat, de
voortgang en/of het verloop van enige
wedstrijd of competitie die wordt
gespeeld in de jeugdcompetities;
- andere handelingen die gericht zijn op
het onrechtmatig beïnvloeden van
uitslagen van wedstrijden, waaronder
doch niet uitsluitend het direct dan wel
indirect opdragen, toestaan en/of
iemand in de gelegenheid te stellen
om de hiervoor genoemde
weddenschappen aan te gaan.
f. tot het schriftelijk melden bij het
sectiebestuur waaronder zij ressorteren
indien zij verzoeken hebben ontvangen
tot het verrichten van handelingen die
gericht zijn op het onrechtmatig
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3. t/m 6.
Artikel 13
1. Stichtingen, naamloze vennootschappen en
besloten vennootschappen toegelaten tot de
sectie betaald voetbal genoemd in artikel 6
lid 2 onder b van de Statuten kunnen,
behalve aan de competities van de sectie
betaald voetbal, slechts deelnemen aan de
competitie eredivisie vrouwen met één team,
de competitie beloften vrouwen met één
team, de mannen veldvoetbalcompetitie
tweede divisie van de sectie amateurvoetbal
met één tweede team, alsmede aan de
landelijke jeugdcompetities voor spelers in de
leeftijdsklassen Onder 18 divisies 5 en lager,
Onder 17, Onder 16, Onder 15 en Onder 14,
of, ingeval van degradatie uit genoemde
landelijke jeugdcompetities, aan een door de
sectie amateurvoetbal te organiseren
jeugdcompetitie.
2. en 3.
Artikel 17 – Trainer-coach
1. t/m 3.
4. De KNVB kent de volgende licenties, die elk
de bevoegdheid geven tot het als
hoofdtrainer-coach werkzaam zijn voor
teams, die uitkomen in de hierna per licentie
te noemen divisie of klasse of in een lagere
divisie of klasse van het veldvoetbal:
i. UEFA Pro:
- eredivisie betaald voetbal;
- eerste divisie betaald voetbal; en
- de divisies en klassen genoemd onder
ii. tot en met iv. van dit lid;
ii. UEFA A / UEFA A Jeugd:
- reserve divisie betaald voetbal;
- tweede divisie amateurvoetbal;
- derde divisie amateurvoetbal;
- hoofdklasse amateurvoetbal;
- eerste klasse amateurvoetbal;
- eredivisie vrouwen;
- eredivisie betaald voetbal, doch
uitsluitend als assistent trainer-coach;
- eerste divisie betaald voetbal, doch
uitsluitend als assistent trainer-coach;
- Onder 21, divisies 1 t/m 4;

beïnvloeden van uitslagen van
wedstrijden.
3. t/m 6. (ongewijzigd)

1. Stichtingen, naamloze vennootschappen en
besloten vennootschappen toegelaten tot de
sectie betaald voetbal genoemd in artikel 6
lid 2 onder b van de Statuten kunnen,
behalve aan de competities van de sectie
betaald voetbal, slechts deelnemen aan de
competitie eredivisie vrouwen vrouwen
eredivisie met één team, de competitie
beloften vrouwen met één team, de mannen
veldvoetbalcompetitie tweede divisie van de
sectie amateurvoetbal met één tweede team,
alsmede aan de landelijke jeugdcompetities
voor spelers in de leeftijdsklassen Onder 18
divisies 5 en lager, Onder 17, Onder 16,
Onder 15 en Onder 14, of, ingeval van
degradatie uit genoemde landelijke
jeugdcompetities, aan een door de sectie
amateurvoetbal te organiseren
jeugdcompetitie.
2. en 3. (ongewijzigd)

1. t/m 3. (ongewijzigd)
4. De KNVB kent de volgende licenties, die elk
de bevoegdheid geven tot het als
hoofdtrainer-coach werkzaam zijn voor
teams, die uitkomen in de hierna per licentie
te noemen divisie of klasse of in een lagere
divisie of klasse van het veldvoetbal:
i. UEFA Pro:
- eredivisie betaald voetbal;
- eerste divisie betaald voetbal; en
- de divisies en klassen genoemd onder
ii. tot en met iv. van dit lid;
ii. UEFA A / UEFA A Jeugd:
- reserve divisie betaald voetbal;
- tweede divisie amateurvoetbal;
- derde divisie amateurvoetbal;
- hoofdklasse amateurvoetbal;
- eerste klasse amateurvoetbal;
- eredivisie vrouwenvrouwen eredivisie;
- eredivisie betaald voetbal, doch
uitsluitend als assistent trainer-coach;
- eerste divisie betaald voetbal, doch
uitsluitend als assistent trainer-coach;
- Onder 21, divisies 1 t/m 4;
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-

Onder 18, divisies 1 t/m 4;
Onder 17, divisies 1 t/m 4;
Onder 16, divisies 1 t/m 4;
Onder 15, divisies 1 t/m 4; en
de divisies en klassen genoemd onder
iii. tot en met iv. van dit lid;
iii. UEFA B:
- tweede klasse amateurvoetbal;
- derde klasse amateurvoetbal;
- beloften vrouwen;
- topklasse vrouwen;
- Onder 23, divisie 1;
- Onder 19, divisies 1 en 2;
- Onder 18, divisie 5;
- Onder 17, divisie 5;
- Onder 16, divisie 5;
- Onder 15, divisie 5;
- Onder 14, alle divisies;
- Onder 13, alle divisies;
- Onder 12, alle divisies;
- Onder 11, alle divisies; en
- de divisies en klassen genoemd onder
iv. van dit lid;
iv. UEFA C:
- vierde klasse amateurvoetbal;
- vijfde klasse amateurvoetbal;
- hoofdklasse vrouwen;
- eerste klasse vrouwen;
- Onder 18, divisies 6 en 7;
- Onder 17, divisies 6 en 7;
- Onder 16, divisies 6 en 7;
- Onder 15, divisies 6 en 7;
- Onder 10, alle divisies;
- Onder 9, alle divisies; en
- overige klassen jeugdvoetbal van de
standaardcompetitie.
5. t/m 11

-

Onder 18, divisies 1 t/m 4;
Onder 17, divisies 1 t/m 4;
Onder 16, divisies 1 t/m 4;
Onder 15, divisies 1 t/m 4; en
de divisies en klassen genoemd onder
iii. tot en met iv. van dit lid;
iii. UEFA B:
- tweede klasse amateurvoetbal;
- derde klasse amateurvoetbal;
- beloften vrouwen;
- topklasse vrouwen;
- Onder 23, divisie 1;
- Onder 19, divisies 1 en 2;
- Onder 18, divisie 5;
- Onder 17, divisie 5;
- Onder 16, divisie 5;
- Onder 15, divisie 5;
- Onder 14, alle divisies;
- Onder 13, alle divisies;
- Onder 12, alle divisies;
- Onder 11, alle divisies; en
- de divisies en klassen genoemd onder
iv. van dit lid;
iv. UEFA C:
- vierde klasse amateurvoetbal;
- vijfde klasse amateurvoetbal;
- hoofdklasse vrouwen;
- eerste klasse vrouwen;
- Onder 18, divisies 6 en 7;
- Onder 17, divisies 6 en 7;
- Onder 16, divisies 6 en 7;
- Onder 15, divisies 6 en 7;
- Onder 10, alle divisies;
- Onder 9, alle divisies; en
- overige klassen jeugdvoetbal van de
standaardcompetitie.
5. t/m 11. (ongewijzigd)

Reglement Centrale Tuchtrechtspraak Doping KNVB
Artikel 8 – Relatieve onverenigbaarheden
1. De leden van de tuchtcommissie doping of
de leden van de commissie van beroep
doping mogen niet aan de behandeling van
een zaak deelnemen indien zij direct of
indirect bij de zaak betrokken zijn, zulks ter
beoordeling van de algemeen voorzitter van
het betreffende tuchtrechtelijk orgaan:
a. hetzij persoonlijk;
b. hetzij door een van hun functies;

1. De leden van de tuchtcommissie doping of
de leden van de commissie van beroep
doping mogen niet aan de behandeling van
een zaak deelnemen indien zij direct of
indirect bij de zaak betrokken zijn, zulks ter
beoordeling van de algemeen voorzitter van
het betreffende tuchtrechtelijk orgaan:
a. hetzij persoonlijk;
b. hetzij door een van hun functies;
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c. hetzij als lid of speler van een
betaaldvoetbalorganisatie,
amateurvereniging of gezamenlijke
jeugdopleiding of door het bestuur
amateurvoetbal erkende stichting
uitkomend in de eredivisie vrouwen.
2.

c. hetzij als lid of speler van een
betaaldvoetbalorganisatie,
amateurvereniging of gezamenlijke
jeugdopleiding of door het bestuur
amateurvoetbal erkende stichting
uitkomend in de eredivisie
vrouwenvrouwen eredivisie.
2. (ongewijzigd)

TOELICHTING
De ontwikkeling van de competitie eredivisie vrouwen, zowel kwalitatief als qua
herkenbaarheid/zichtbaarheid, loopt voorspoedig. Naast de invoering van kwaliteitseisen voor de
clubs, de lancering van een nieuw logo en de binding met sponsors/partners, is in overleg met de
clubs gekozen voor een aangepaste benaming van de competitie, te weten de competitie vrouwen
eredivisie. Derhalve wordt voorgesteld om de naam ‘competitie eredivisie vrouwen’ te wijzigen in
‘competitie vrouwen eredivisie’.
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8.2.4 BOND – Statuten: aanpassen onjuiste verwijzing naar het Reglement
Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal en opnemen van een verwijzing naar
het Reglement Tuchtrechtspraak Vrouwen
Te nemen besluit
Kennisnemen van de voorgestelde aanpassing in de statuten naar aanleiding van een onjuiste
verwijzing naar het Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal en opnemen van een verwijzing
naar het Reglement Tuchtrechtspraak Vrouwen.
Toelichting
De statuten zijn gescreend op onjuistheden. Geconstateerd werd dat er een onjuiste verwijzing was
opgenomen naar het Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal. Dit heeft geleid tot het agenderen
van de wijziging in artikel 39 van de Statuten.
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Onjuiste verwijzing naar het Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal aanpassen en
opnemen van een verwijzing naar het Reglement Tuchtrechtspraak Vrouwen
Statuten
Artikel 39 – Werkzaamheden onderzoekscommissie integriteit
1.
1. (ongewijzigd)
2. De onderzoeken bedoeld in lid 1 van dit
2. De onderzoeken bedoeld in lid 1 van dit
artikel, kunnen uitsluitend op de navolgende
artikel, kunnen uitsluitend op de navolgende
wijze worden geïnitieerd:
wijze worden geïnitieerd:
a. op eigen initiatief van de
a. op eigen initiatief van de
onderzoekscommissie integriteit;
onderzoekscommissie integriteit;
b. op verzoek van de aanklager tot het
b. op verzoek van de aanklager tot het
uitvoeren van een vooronderzoek als
uitvoeren van een vooronderzoek als
bedoeld in artikel 10 lid 2 sub b. van het
bedoeld in artikel 10 lid 2 sub b. van het
Reglement Tuchtrechtspraak Betaald
Reglement Tuchtrechtspraak Betaald
Voetbal of artikel 17 lid 6 sub a. van het
Voetbal, of artikel 17 lid 67 sub a. van het
Reglement Tuchtrechtspraak
Reglement Tuchtrechtspraak
Amateurvoetbal;
Amateurvoetbal of artikel 9 lid 2 sub b.
c. op verzoek van de licentiecommissie
van het Reglement Tuchtrechtspraak
betaald voetbal dan wel de
Vrouwen;
licentiecommissie amateurvoetbal, om te
c. op verzoek van de licentiecommissie
doen controleren of een licentiehouder
betaald voetbal dan wel de
voldoet aan de licentievoorwaarden en
licentiecommissie amateurvoetbal, om te
overige verplichtingen voortvloeiend uit of
doen controleren of een licentiehouder
verband houdend met het
voldoet aan de licentievoorwaarden en
licentiereglement als bedoeld in artikel 7
overige verplichtingen voortvloeiend uit of
lid 4 van het Licentiereglement Betaald
verband houdend met het
Voetbal respectievelijk artikel 6 lid 4 van
licentiereglement als bedoeld in artikel 7
het Licentiereglement Amateurvoetbal;
lid 4 van het Licentiereglement Betaald
en/of
Voetbal respectievelijk artikel 6 lid 4 van
d. nadat afstemming heeft plaatsgevonden
het Licentiereglement Amateurvoetbal;
tussen de onderzoekscommissie
en/of
integriteit en de aanklager met betrekking
d. nadat afstemming heeft plaatsgevonden
tot het verrichten van het onderzoek.
tussen de onderzoekscommissie
integriteit en de aanklager met betrekking
tot het verrichten van het onderzoek.
3. t/m 7.
3. t/m 7. (ongewijzigd)

TOELICHTING
In bovenstaand artikel 39 lid 2 sub b. is een onjuiste verwijzing opgenomen naar artikel 17 lid 6 sub a.
van het Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal, dit moet zijn artikel 17 lid 7 sub a. van het
Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal.
Tevens ontbrak een verwijzing naar het Reglement Tuchtrechtspraak Vrouwen.
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8.2.5 BOND – Reglement Amateurbepalingen: aanpassen onjuiste verwijzing
naar het Reglement Amateurvoetbal
Te nemen besluit
Kennisnemen van de voorgestelde aanpassing in het Reglement Amateurbepalingen naar aanleiding
van de onjuiste verwijzing naar het Reglement Amateurvoetbal.
Toelichting
Het Reglement Amateurbepalingen is gescreend op onjuistheden. Geconstateerd werd dat er een
onjuiste verwijzing was opgenomen naar het Reglement Amateurvoetbal. Dit heeft geleid tot het
agenderen van de wijziging in artikel 7 van Reglement Amateurbepalingen.
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Onjuiste verwijzing naar het Reglement Amateurvoetbal aanpassen

Reglement Amateurbepalingen
Artikel 7 – Reclame
Behoudens hetgeen te dien aanzien is bepaald
in artikel 37 van het Reglement Amateurvoetbal,
in het Sponsoringreglement Betaald Voetbal,
alsmede in het Reglement Betaald Voetbal, is
het contractspelers, scheidsrechters en
assistent-scheidsrechters betaald voetbal en
actieve amateurs verboden om tijdens, voor of
na een wedstrijd op het speelveld kleding te
dragen, die voorzien is van reclameteksten.

Behoudens hetgeen te dien aanzien is bepaald
in artikel 37 33 van het Reglement
Amateurvoetbal, in het Sponsoringreglement
Betaald Voetbal, alsmede in het Reglement
Betaald Voetbal, is het contractspelers,
scheidsrechters en assistent-scheidsrechters
betaald voetbal en actieve amateurs verboden
om tijdens, voor of na een wedstrijd op het
speelveld kleding te dragen, die voorzien is van
reclameteksten.

TOELICHTING
In bovenstaand artikel 7 is een onjuiste verwijzing opgenomen naar artikel 37 van het Reglement
Amateurvoetbal, dit moet zijn artikel 33 van het Reglement Amateurvoetbal.
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8.2.6 BOND – Algemeen Reglement: trainerslicentie eredivisie zaalvoetbal
Te nemen besluit
Kennisnemen van de voorgestelde wijziging in het Algemeen Reglement betreffende de
trainerslicentie eredivisie zaalvoetbal.
Toelichting
Met ingang van het seizoen 2021/’22 kan met uitsluitend met de licentie UEFA Futsal B werkzaam zijn
als hoofdtrainer-coach in de eredivisie.
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Trainerslicentie eredivisie zaalvoetbal

Algemeen Reglement
Artikel 17 – Trainer-coach
1. t/m 4.
5. De KNVB kent de volgende licenties, die elk
de bevoegdheid geven tot het als
hoofdtrainer-coach werkzaam zijn voor
teams, die uitkomen in de hierna per licentie
te noemen divisie of klasse van het
zaalvoetbal:
i. Zaalvoetbalcoach II:
- eredivisie; en
- eerste divisie;
ii. Zaalvoetbalcoach III:
- topklasse en lager; en
- eredivisie vrouwen.

6. t/m 11.

1. t/m 4. (ongewijzigd)
5. De KNVB kent de volgende licenties, die elk
de bevoegdheid geven tot het als
hoofdtrainer-coach werkzaam zijn voor
teams, die uitkomen in de hierna per licentie
te noemen divisie of klasse of in een lagere
divisie of klasse van het zaalvoetbal:
i. UEFA Futsal B:
- eredivisie; en
- de divisies en klassen genoemd onder
ii. en iii. van dit lid;
ii. Trainer Coach Zaalvoetbalcoach II:
- eredivisie; en
- eerste divisie; en
- de divisies en klassen genoemd onder
iii. van dit lid;
iii. Trainer Coach Zaalvoetbalcoach III:
- topklasse en lager; en
- eredivisie vrouwen.
6. t/m 11. (ongewijzigd)

TOELICHTING
Met ingang van het seizoen 2021/’22 kan men uitsluitend met de licentie UEFA Futsal B werkzaam
zijn als hoofdtrainer-coach in de eredivisie.
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8.2.7 BOND – Dopingreglement KNVB: aanpassing in verband met wijziging
World Anti-Doping Code per 1 januari 2021
Deze reglementaire wijziging volgt met de herziene versie van de agenda van de bondsvergadering.
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8.2.8 BOND – Opnemen van een verwijzing naar het Reglement
Tuchtrechtspraak Vrouwen
Te nemen besluit
Instemmen met het opnemen van een verwijzing naar het Reglement Tuchtrechtspraak Vrouwen in
het Reglement Buitengewone Tuchtrechtspraak.
Toelichting
Binnen de sectie amateurvoetbal bestaat het Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal alsmede
het Reglement Tuchtrechtspraak Vrouwen, de verwijzing naar het laatstgenoemde reglement ontbrak
in artikel 2 lid 2 van het Reglement Buitengewone Tuchtrechtspraak.

P. 82

Terug naar inhoudsopgave

Opnemen van een verwijzing naar het Reglement Tuchtrechtspraak Vrouwen

Reglement Buitengewone Tuchtrechtspraak
Artikel 2 – Tuchtrechtspraak
1.
2. Indien een lid functioneel betrokken is bij
zowel de sectie amateurvoetbal als de sectie
betaald voetbal, is dit lid onderworpen aan:
a. de tuchtrechtspraak krachtens het
Reglement Tuchtrechtspraak
Amateurvoetbal, indien dit lid tijdens het
begaan van de overtreding functioneel
betrokken was bij de sectie
amateurvoetbal;
b. de tuchtrechtspraak krachtens het
Reglement Tuchtrechtspraak Betaald
Voetbal, indien dit lid bij het begaan van
de overtreding functioneel betrokken was
bij de sectie betaald voetbal.
3. en 4.

(ongewijzigd)
2. Indien een lid functioneel betrokken is bij
zowel de sectie amateurvoetbal als de sectie
betaald voetbal, is dit lid onderworpen aan:
a. de tuchtrechtspraak krachtens het
Reglement Tuchtrechtspraak
Amateurvoetbal of het Reglement
Tuchtrechtspraak Vrouwen, indien dit lid
tijdens het begaan van de overtreding
functioneel betrokken was bij de sectie
amateurvoetbal;
b. de tuchtrechtspraak krachtens het
Reglement Tuchtrechtspraak Betaald
Voetbal, indien dit lid bij het begaan van
de overtreding functioneel betrokken was
bij de sectie betaald voetbal.
(ongewijzigd)

TOELICHTING
Binnen de sectie amateurvoetbal bestaat het Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal alsmede
het Reglement Tuchtrechtspraak Vrouwen, de verwijzing naar het laatstgenoemde reglement ontbrak
in artikel 2 lid 2 van het Reglement Buitengewone Tuchtrechtspraak.
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9. (HER)BENOEMINGEN
9.1

Leden Raad van Toezicht amateurvoetbal

Voorstel
1. Herbenoemen van de heer Pier Eringa in eigen functie als lid van de Raad van Toezicht
amateurvoetbal.
2. Herbenoemen van de heer Jos Vranken in eigen functie als lid van de Raad van Toezicht
amateurvoetbal.
Toelichting
Voor de Raad van Toezicht (RvT) wordt een rooster van aftreden gehanteerd. Conform dit rooster zijn
dit najaar twee leden van de raad aftredend. Dit betreft Pier Eringa en Jos Vranken. Beide raad van
toezicht leden worden voorgedragen voor herbenoeming in de eigen vacature.
Jos Vranken heeft aangegeven beschikbaar te zijn van herbenoeming voor een nieuwe termijn van 3
jaar. Pier Eringa is eveneens beschikbaar voor herbenoeming. Pier Eringa heeft daarbij aangegeven
dat de KNVB op het gebied van de governancestructuur voor belangrijke stappen staat. Voornaam
aspect daarbij is de wens toe te groeien naar één toezichthoudend orgaan. Die stappen zijn het
komende jaar aan de orde en zullen/kunnen leiden tot veranderingen ten aanzien van (de
samenstelling van) de toezichthoudende organen. De huidige voorzitters van de toezichthoudende
organen RvC betaald voetbal en RvT amateurvoetbal spelen daarin een cruciale rol. Dat maakt dat
Pier Eringa ervanuit gaat dat hij zijn termijn niet afmaakt om ruimte te maken voor een (nieuwe
gepositioneerde) opvolger.
Vanuit de ledenraad is er een commissie ‘Voortgang/samenwerking RvT’ samengesteld. Daarin
hebben zitting Jos Blatter, Ingrid Kloosterman en Mark van Toorn. De commissie voert namens de
ledenraad periodiek gesprekken met de leden van de raad van toezicht over de voortgang en
samenwerking. Onderdeel van de werkzaamheden is ook dat met aftredende en herbenoembare
leden van de raad van toezicht worden gesproken. In lijn met die afspraken heeft de commissie op 16
november jl met beide een (digitaal) gesprek gehad.
De commissie constateert ten aanzien van beide toezichthouders dat - kijkend naar de kwaliteiten en
bijdragen - herbenoeming voor een nieuwe periode van 3 jaar goed zou zijn voor de KNVB in het
algemeen en amateurvoetbal in het bijzonder. Bijzonder aspect daarbij is dat gelet op de huidige
situatie als gevolg van de Coronapandemie, de KNVB bijzonder gebaat is bij continuïteit. Voor wat
betreft de voorliggende stappen op het gebied van de governancestructuur: die worden herkend.
Datzelfde geldt voor de conclusie die daaraan door Pier Eringa wordt verbonden.
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9.2

(Her)benoemingen leden tuchtorganen amateurvoetbal

Voorstel
Instemmen met de (Her)benoemingen van onderstaande personen conform gesteld rooster.
Toelichting
In onderstaande tabel staan alle (her)benoemingen van de tuchtorganen amateurvoetbal.
De hieronder opgesomde (her)benoemingen worden ter verduidelijking toegelicht:
• Mevrouw A. Talitsch wordt voorgedragen om benoemd te worden tot voorzitter van de
commissie van beroep West. De heer S. Landers is aftredend en niet herkiesbaar. Conform
het bepaalde in artikel 8 lid 3 van het Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal worden de
hoofdaanklagers en de voorzitters van de commissies in functie benoemd. Voorgesteld wordt
mevrouw A. Talitsch te benoemen tot voorzitter. Mevrouw Talitsch is reeds lid van de
commissie van beroep Noord/Oost.
• De voorzitters van de landelijke overleggen worden voorgedragen voor herbenoeming.
Conform het bepaalde in artikel 8 lid 3 van het Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal
worden de hoofdaanklagers en de voorzitters van de commissies in functie benoemd.
• Er is sprake van een drietal benoemingen: L. Veenstra als lid van de tuchtcommissie
Noord/Oost, P. van Geloven en D. Osmic beiden als lid van de commissie van beroep Zuid.
De overige personen worden voorgedragen voor herbenoeming.

Steunpunt
Landelijk

Naam
Krijtenburg, R.
Heutink, A.F.M.
Bedaux, J.

Tuchtorgaan
Aanklagers – voorzitter
Tuchtcommissie – voorzitter
Commissie van Beroep – voorzitter

Tot en met
30 juni 2023
30 juni 2021
30 juni 2022

West

Ammerdorfer, E.
Brouwer, P.
Burger, R.
Gijsberts, G.L.
Haan, V. de
Krans, S.
Puffelen, R. van
Smits, D.
Straelen, F. van
Tholen, L. van de
Volp, M.
Welten, W.
Wersch, N. van

Tuchtcommissie
Tuchtcommissie
Tuchtcommissie
Tuchtcommissie
Tuchtcommissie
Tuchtcommissie
Tuchtcommissie
Tuchtcommissie
Tuchtcommissie
Tuchtcommissie
Tuchtcommissie
Tuchtcommissie
Tuchtcommissie

30 juni 2023
30 juni 2023
30 juni 2022
30 juni 2023
30 juni 2023
30 juni 2023
30 juni 2023
30 juni 2023
30 juni 2023
30 juni 2023
30 juni 2023
30 juni 2023
30 juni 2023

Talitsch, A
Beusekom, R.J. van
Koenders, B.
Mol, H.
Sanders, T.M.
Talitsch, A.

Commissie van beroep - voorzitter
Commissie van beroep
Commissie van beroep
Commissie van beroep
Commissie van beroep
Commissie van beroep

30 juni 2023
30 juni 2023
30 juni 2023
30 juni 2023
30 juni 2023
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Noord/Oost

Zuid

Veldman, J.E.
Westland, D.F.E.

Commissie van beroep
Commissie van beroep

30 juni 2023
30 juni 2023

Berden, P.

Aanklagers

30 juni 2023

Bonnier, J.
Tamourt, R.
Veenstra, L.

Tuchtcommissie
Tuchtcommissie
Tuchtcommissie

30 juni 2022
30 juni 2023
30 juni 2023

Boele, W.
Boesberg, F.M.C.
Hond, S. de
Huisman, A.C.
Janssen, B.M.
Leeuwen, M. van
Ouweneel, M.J.
Schutte, M.P.

Commissie van beroep
Commissie van beroep
Commissie van beroep
Commissie van beroep
Commissie van beroep
Commissie van beroep
Commissie van beroep
Commissie van beroep

30 juni 2023
30 juni 2023
30 juni 2023
30 juni 2023
30 juni 2023
30 juni 2023
30 juni 2023
30 juni 2023

Gudde, T.

Aanklagers

30 juni 2023

Aarts, C.M.
Geloven, P. van
Linden, R.J.H. van der
Osmic, D.
Roelofs, R.H.M.
Willems-Reinachter, I.

Commissie van beroep
Commissie van beroep
Commissie van beroep
Commissie van beroep
Commissie van beroep
Commissie van beroep

30 juni 2023
30 juni 2023
30 juni 2023
30 juni 2023
30 juni 2023
30 juni 2023
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10. RONDVRAAG
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11. SLUITING
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BIJLAGE 1.
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Jaarrekening Amateurvoetbal
Seizoen 2019/'20

28 oktober 2020

BESTUURSVERSLAG AMATEURVOETBAL SEIZOEN 2019/’20
Opeens rolt de bal niet meer. Gaan sportparken en stadions op slot. Blijven kantines dicht. Half maart zette
de coronapandemie de samenleving op zijn kop. Naast al het persoonlijk leed en zorgen over onze
gezondheid, wordt ook de voetbalwereld in onzekerheid gestort. Alle competities in Nederland stoppen
voortijdig, zonder kampioenen en degradanten. EURO 2020 en de Olympische Spelen worden uitgesteld.
Het seizoen 2019/'20, waarin we ons 130-jarig bestaan vieren, kent op sportief vlak een abrupt einde.
Iedereen zal begrijpen dat deze ongekende situatie grote impact heeft op spelers, trainers, vrijwilligers,
fans, scheidsrechters en bestuurders. Zowel in de kelder van het amateurvoetbal als in de top van het
profniveau. We staan voor grote uitdagingen, terwijl de toekomst moeilijk te voorspellen valt. Wel weten
we dat gezondheid altijd ver boven alles staat. Mensen zijn ziek, sommigen zelfs overleden. Ook onze
verenigingen hebben (meerdere) leden, bestuursleden en trouwe vrijwilligers verloren aan COVID-19. Als
eind april de sportparken voor de jeugd weer voorzichtig coronaproof opengaan, biedt dat troost en hoop.
Want onze liefde voor het voetbal is onvoorwaardelijk. In de weken dat we niet mogen spelen en trainen,
voelen we de leegte. Geen wedstrijdspanning, geen uitlaatklep, geen koffie in de kantine of praatje langs
de lijn. Eens te meer beseffen we hoezeer voetbal voor sociale verbondenheid zorgt. Het is daarom aan
ons allen om ervoor te zorgen dat ons unieke voetballandschap en verenigingsleven toekomstbestendig
blijft en samen met onze partners nemen wij daar het voortouw in.
Om de gevolgen van de coronacrisis voor clubs op te vangen heeft de KNVB een steunpakket opgezet
en gelobbyd voor regelingen waarop verenigingen een beroep kunnen doen. Met het steunpakket beogen
we een bijdrage te leveren aan het versterken van de financiële positie van onze clubs waardoor zij uitzicht
kunnen houden op een goede herstart van het verenigingsleven. Parallel aan het steunpakket hebben we
bij de clubs aangekondigd dat we de incasso van april en mei zouden stopzetten, en dat de KNVB in juni
een eindafrekening zal opmaken. Daarnaast heeft de KNVB gelobbyd voor het beschikbaar maken van
NOW voor verenigingen, eenmalige bijdrage van € 4.000 per vereniging, kwijtschelden of uitstel van huur
door gemeenten en oprichten van een fonds voor verenigingen met accommodatie in eigen beheer.
Maar laten we zeker niet de maanden vergeten waarin corona nog niet onze volle aandacht had. In dit
tweede jaar van de strategische periode 2018-2022 hebben we op tal van vlakken stappen gezet. Ons
uitgangspunt is dat we de voetballer centraal zetten en zorgen voor een passend aanbod. Een continue
proces waar we grote stappen zetten. De gemengde competities voor de jeugd tot en met Onder 10 is
daar een treffend voorbeeld van. Bestuurders vinden elkaar in het online platform Een-tweetje en we
ontvangen positieve reacties op het 4-fasenmodel in het pupillenvoetbal. De topcompetities bij de jeugd
ondergaan een belangrijke herstructering. De jong volwassen voetballers kregen hun eigen competitie
(O21 en O23). En het succes van Voetlab, waarmee we een nieuwe doelgroep aan ons binden, smaakt
naar meer.
Ook de KNVB Academie zet diverse grote stappen. De lancering van het project ‘iedereen een goede
trainer’ (bijeenkomsten voor alle goedwillende vrijwilligers die ‘trainer’ worden) is dichtbij en staat in de
steigers. Alle opleidingen zijn afgelopen seizoen in de elektronische leeromgeving (Dug-Out) gezet.
De pupillen- en juniorentrainersopleidingen zijn volledig vernieuwd en ook de pilot voor de vernieuwde
UEFA C is voorbereid en gaat in het najaar van 2020 van start. Er is een start gemaakt met digitale
bijscholingen en nieuw bijscholingsbeleid. De komende jaren investeert de academie in bijscholingen
(zowel fysiek als digitaal).
Internationaal timmeren voetbalontwikkeling en de academie aan de weg met onder andere het
commercieel aanbieden van KNVB content (Rinus internationaal). Binnen de gehele
opleidingspiramide is er steeds meer aandacht voor pedagogiek, psychologie, team-dynamiek en
(hiermee samenhangend) de inhoudelijke bijscholingen.
Onderliggende theoretische modellen en KNVB-visie worden inhoudelijk aangepast aan de nieuwe tijd
en lijken volgens plan halverwege ’22 opgeleverd te kunnen worden.
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De nieuwe werkelijkheid dwingt ons om nieuwe initiatieven te ontplooien. Met een aantal waren we al
gestart. Door de beperkingen van coronamaatregelen zijn veel digitale ontwikkelingen in een
stroomversnelling gekomen, zoals de veelbekeken webinars (14.000 bezoekers). Vernieuwing en
innovatie is een van de pijlers van ons strategische plan, waarmee we het verschil kunnen maken voor
het Nederlandse voetbal. Op alle niveaus. We gaan er alles aan doen om sterker en veelzijdiger uit de
coronastilte te komen. Samen met onze leden en clubs.
Activiteiten beleidsplan 2019/’20
Seizoen 2019/’20 is het tweede seizoen van het strategisch plan 2018-2022. Denken vanuit de voetballer
in zijn of haar omgeving, staat centraal. Of het nu om een jeugdvoetballer of een Oranje international gaat,
het draait erom dat elke voetballer plezier beleeft aan het voetbal en zich kan ontwikkelen op het niveau
dat bij hem of haar past.
Onze ambitie en focus voor de periode 2018-2022:
- Oranje om trots op te zijn
- Aantrekkelijk voetbal- en competitieaanbod
- Service op topniveau
- Vernieuwing en innovatie binnen het Nederlandse voetbal
- Opleiding & ontwikkeling
Daarnaast zetten wij ons met veel energie in voor ons Maatschappelijk Manifest. Dat behelst een aantal
grote maatschappelijke thema’s die het voetbal raken.
Binnen het vierjarenplan maken we elk jaar een doorvertaling in concrete projecten. Zo behalen we stap
voor stap resultaat en kunnen we bijsturen waar nodig. De focus ligt op voetbal. Meer en meer doen we
dat vanuit één KNVB, amateurvoetbal en betaald voetbal samen. De top en de breedte hangen immers
onlosmakelijk met elkaar samen. Dat is terug te zien in de projecten die we hier uitlichten.
De KNVB bestond op 8 december 2019 130 jaar. Om dit jubileum te vieren is een uniek jubileumshirt
ontwikkeld waarvan elke vereniging in Nederland dit seizoen één exemplaar heeft ontvangen. Een shirt
dat hopelijk een mooie plek heeft gekregen in alle kantines of bestuurskamers van Nederland. Als
aandenken aan het feit dat we met elkaar het Nederlandse voetballandschap vormen en kleur geven. Het
patroon op het shirt bestaat uit een samenspel van vormen en vlakverdelingen die zijn terug te vinden op
de shirts van alle Nederlandse amateurverenigingen.
In de traditie van het alom bekende ritueel ‘shirtje ruilen’ kwam de KNVB niet alleen naar alle amateurclubs
toe om het shirt uit te reiken, maar ook om een shirt van de vereniging zelf te ontvangen. Het uiteindelijke
doel? Zorgen dat alle shirts uit het Nederlandse amateurvoetbal een ereplaats krijgen op de KNVB
Campus in Zeist.
Het wekelijkse ‘shirtje ruilen’ is in maart abrupt tot stilstand gebracht. Ondanks het vroegtijdig beëindigen
van het seizoen zijn er tal van ontwikkelingen geweest in het seizoen 2019/’20 binnen het amateurvoetbal.
Onderstaand zullen we een aantal hiervan kort toelichten. Ze zijn opgedeeld volgens de focusgebieden
uit het Strategisch Plan:
Oranje om trots op te zijn
De zomer van 2019 stond in het teken van het WK Vrouwen in Frankrijk. Tienduizenden supporters
reisden af naar Frankrijk om de Leeuwinnen te ondersteunen. Oranje stadions en pleinen waren het
gevolg, en mede hierdoor haalden de Leeuwinnen een prachtige finaleplek. Deze werd helaas verloren,
maar voor het eerst in de historie zijn de OranjeLeeuwinnen gekwalificeerd voor de Olympische Spelen,
welke nu in de zomer van 2021 in Tokio zal worden gehouden.
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Dit is niet het enige toernooi wat door corona is uitgesteld of afgelast. Het WK MO20 is uitgesteld naar
januari/februari 2021, en de EK’s voor JO17 en MO17 worden dit jaar niet gespeeld. In de gespeelde EKkwalificatiewedstrijden hebben de Leeuwinnen een goede uitgangspositie gecreëerd. Tijdens de
uitgestelde EK-kwalificatie wedstrijden kunnen de Leeuwinnen zich dit najaar plaatsen voor het EK 2022
in Engeland.
Het WK JO17 in Brazilië in oktober 2019 werd wel gewoon gespeeld. Op dit toernooi presteerden de
jongens, na een weifelende start, goed met een 4e plaats. In de halve finale was Mexico na penalty’s te
sterk voor Oranje. Sontje Hansen werd met 6 doelpunten uitgeroepen tot topscorer van het toernooi.
Tot slot is de KNVB met ingang van mei 2019 gestart met een Onder 23 Vrouwenteam. Dit team dient als
schakel tussen de jeugdteams en de OranjeLeeuwinnen en moet de doorstroming richting het A-elftal ten
goede komen. Vanuit dit elftal hebben zich gedurende dit seizoen al 4 vrouwen mogen melden bij de
selectie van het A-team, wat de waarde direct laat zien van dit team.
EURO 2020 & Olympische Spelen
Ook voor onze Oranjeteams is de impact van de coronacrisis enorm groot. Op het moment dat het
Nederlands elftal de route richting EURO 2020 wilde starten, gaat er een streep door de oefeninterlands
tegen Verenigde Staten en Spanje. Daarna wordt ook duidelijk dat EURO 2020 niet door kan gaan. Wat
een voetbalfeest had moeten worden, verandert in een stille zomer.
Gelukkig komt van uitstel geen afstel. EURO 2020 wordt verplaatst naar de zomer van 2021 en samen
met onze partners en UEFA kunnen we bekendmaken dat Amsterdam ook volgend jaar één van de
speelsteden is. Ook de OranjeLeeuwinnen moeten een jaar langer wachten op hun grote doel als de
Olympische Spelen van Tokio verschuiven naar 2021. De EK-kwalificatiewedstrijden van Jong Oranje,
Onder 17 en Onder 19 worden uitgesteld.
Steun internationals aan het amateurvoetbal
Naast de enorme impact op de volksgezondheid, leidt de coronacrisis tot financiële problemen in vrijwel
alle sectoren. Dat geldt ook voor de voetbalclubs. De Oranjespelers (Nederlands elftal, OranjeLeeuwinnen
en Jong Oranje), hoofdsponsor ING en de KNVB zijn zich hiervan bewust en presenteerden daarom in
april gezamenlijk een financieel steunpakket voor de clubs.
De donaties van de Oranjespelers en ING richten zich op het amateurvoetbal, terwijl de KNVB zowel de
betaald voetbalclubs als de amateurverenigingen steun biedt. Een geweldige steun in de rug.
Verenigingen en clubs kunnen daarnaast ook aanspraak maken op steun van de overheid om vaste lasten
te bekostigen.
Klantreis
‘Oranje om trots op te zijn’ is één van de strategische pijlers van de KNVB. Natuurlijk zijn we trots op onze
internationals, maar ook op onze trouwe Oranjefans die sinds jaar en dag achter Oranje staan en voor
een positief imago over de grenzen zorgen. Om hen zo goed mogelijk te bedienen – nu en in de toekomst
– willen we ervoor zorgen dat de zogenoemde klantreis van iedere Oranjefan zo optimaal mogelijk
verloopt. En voldoet aan de individuele behoefte en verwachting.
Om dit proces te verbeteren, formuleren we op basis van data inzichten in Oranjefans een heldere
klantcontactstrategie. Ook optimaliseren we de belangrijkste contact- en belevingsmomenten voor onze
Oranjefan. Er ligt hierbij een sterke focus op digitaal, waarbij OnsOranje.nl en de Oranje app verbeteren
op het gebied van content, service, beleving en verkoopmogelijkheden.
Futsal EURO 2022
In september knallen de kurken in het zaalvoetbal. Nederland krijgt het EK Futsal 2022 toegewezen, met
zestien deelnemende landen het grootste EK Futsal ooit. Amsterdam en Groningen zijn van 19 januari tot
en met 6 februari 2022 de speelsteden. De KNVB heeft zich ingespannen om de eindronde binnen te
halen als onderdeel van de internationale strategie. Door dit toernooi te organiseren hopen we ook de
stedelijke jeugd met verschillende achtergronden beter te bereiken en aan het voetballen te krijgen.
4

Aantrekkelijk voetbal- en competitieaanbod:
Herstructurering topcompetities jeugd
We zetten de voetballer centraal, zodat hij of zij plezier beleeft aan het voetbal en zich kan ontwikkelen op
het niveau dat bij hem of haar past. Dat vraagt om maatwerk. En om passende competities. Onder meer
voor jonge spelers die de leeftijd hebben om de stap naar het eerste elftal te maken.
Dat blijkt een lastige horde te zijn, zowel in het betaald voetbal als in het amateurvoetbal. Ook blijkt het
moeilijk om regelmatig competitieve wedstrijden te spelen. In de fase dat spelers (nog) niet in het eerste
elftal spelen, maar ook geen jeugdspelers meer zijn, was er tot dusver geen goede volwaardige competitie.
Dit beperkte de ontwikkeling van veel jonge spelers, terwijl de ambitie juist is om talent te ontwikkelen. Met
de oprichting van de Onder 21 en Onder 23-competities wordt hier nu op ingespeeld.
De herstructurering van de landelijke jeugdcompetities houdt onder meer in dat er vier nieuwe competities
zijn opgezet. Met ingang van het seizoen 2020/'21 wordt er afgetrapt in een nieuwe Onder 23, Onder 21,
Onder 18 en Onder 16-competitie. Verder wordt er in de topcompetities van bijna alle leeftijdscategorieën
gespeeld in een gewijzigde competitiestructuur.
Pilot 4-fasenmodel succes
In West I en West II vindt een pilot plaats van het 4-fasenmodel in het jeugdvoetbal. In plaats van werken
met twee seizoenshelften (voor- en najaar), is er in de nieuwe situatie sprake van vier fasen in het seizoen.
Bij iedere nieuwe fase, met de feiten uit de Wedstrijdenzaken-app, kan een gelijkwaardiger competitieindeling worden georganiseerd. Monsterzeges worden nagenoeg uitgesloten en het aantal gelijkwaardige
wedstrijden neemt evenredig snel toe.
Betrokkenen bij het pupillenvoetbal (wedstrijdsecretarissen, trainers/coaches, ouders) zijn positief over de
nieuwe opzet. Met name het sneller en proactief kunnen herindelen en de duidelijkheid over de
speeldagenkalender voor het hele seizoen worden als (zeer) positief ervaren. Daarnaast beschouwen ze
het niet voetballen tijdens schoolvakanties als prettig en rustgevend.
Vernieuwing 7x7 35/45+ competities
Het aanbod van het populaire 7x7 voetbal voor senioren heeft een vernieuwing ondergaan. Op basis van
behoeften van bestuurders en voetballers zijn er aanpassingen gedaan die de tevredenheid én deelname
nog meer zullen laten groeien. Met name het aanbieden van extra speelmomenten, door uitbreiding van
het aantal teams in een poule, was een veelgehoord signaal. Daarnaast zijn enkele regels- en richtlijnen
aangepast.
Commercieel convenant Eredivisie Vrouwen
Voor het eerst in de geschiedenis van het vrouwenvoetbal sluiten de acht clubs uit de Eredivisie Vrouwen
en de KNVB een commercieel convenant. De betrokken partijen slaan de handen ineen om samen meer
gezicht te kunnen geven aan de Eredivisie Vrouwen en de commerciële en maatschappelijke waarde van
de competitie verder te vergroten.
Concreet betekent dit dat de clubs en de voetbalbond collectief – en gericht – op zoek kunnen naar
partners die passen bij de Eredivisie Vrouwen. Dit betreft onder meer een naamgever voor de competitie,
een mediapartner en een maatschappelijk partner. De ondertekening van het convenant komt voort uit de
Visie Vrouwenvoetbal 2018-2022 die onder meer als insteek heeft de Eredivisie Vrouwen tot een
topcompetitie in Europa te maken. Met de beste speelsters, acterend in een topsportklimaat.
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Voetlab
Dit seizoen ziet Voetlab het levenslicht. Een startup studio van de KNVB die alternatief voetbalaanbod
uitdoktert om voetballers optimaal te bedienen met een passend aanbod. Met Voetlab combineren we de
behoefte van een doelgroep (motivatie, moment, locatie), de trends in de sport (fitness, lifestyle) en de
kansen die het huidige voetbal onbenut laat.
Eén van de belangrijkste producten is KicksFit. In KicksFit komen elementen uit krachttraining, hardlopen,
crossfit, bootcamp én voetbal samen in een workout van een uur, die voor een kleine groep op een
voetbalveld wordt gegeven. KicksFit richt zich op voetballers die fit en krachtig willen blijven, maar geen
tijd hebben om vaste verplichtingen bij een voetbalclub aan te gaan. Ofwel: fitness gebaseerd op
voetbalplezier.
Opleiding en ontwikkeling:
Plan vrouwenarbitrage van start
Meer vrouwelijke scheidsrechters en het niveau van de vrouwen die al fluiten naar een hoger plan tillen.
Dat is in het kort het doel van het Plan vrouwenarbitrage waar we in seizoen 2019/’20 mee gestart zijn.
Het is een van de ontwikkelingsprogramma's waarmee we het Nederlandse voetbal vooruit helpen.
Het Plan vrouwenarbitrage moet de komende jaren leiden tot een groei van 50% van het aantal vrouwelijke
scheidsrechters, een verdubbeling van het aantal vrouwelijke KNVB-officials en de vertegenwoordiging
van Nederlandse scheidsrechters op internationale eindtoernooien. Om deze doelen (mede) te realiseren
is internationaal arbiter Lizzy van der Helm aangesteld als medewerker ontwikkeling vrouwenarbitrage.
Een van haar aandachtspunten is het ontwikkelen van een piramide voor vrouwenarbitrage. Zo hoeven
vrouwen niet per se bij de mannen te fluiten, maar wordt het ook mogelijk om stappen te zetten binnen de
jeugd en het vrouwenvoetbal.
Alleen gemengd voetbal t/m onder 10
Hoe kunnen we voetballende meisjes en vrouwen de juiste plek bieden in ons unieke voetballandschap?
Met die uitdaging gingen wee een paar jaar geleden aan de slag. Een van de resultaten is dat we dit
seizoen specifiek voor meiden tot en met de categorie Onder 10 de competities gemengd inrichten.
Meiden hebben dezelfde drijfveren als jongens van hun leeftijd. Daarnaast is het leerzaam voor zowel
jongens als meiden om gemengd te voetballen. Bijkomend voordeel is dat het beter mogelijk wordt om
voor alle leden een passend competitieaanbod met meer gelijkwaardige wedstrijden te faciliteren. Komend
seizoen onderzoeken we of deze gemengde competities kunnen worden uitgebreid.
Online aanbod voor scheidsrechters
Dit seizoen boeken we veel vooruitgang met de ontwikkeling van DugOut dat als online leeromgeving voor
scheidsrechters en andere officials fungeert. Door de beperkingen van de coronamaatregelen komen deze
ontwikkelingen in het voorjaar plotsklaps in een stroomversnelling. In het aanbod worden thema's als
managen van de wedstrijd, voeding en spelregels verder uitgediept. En hoewel er geen wedstrijden zijn,
zitten de scheidsrechters en scheidsrechterscoaches van de landelijke lijst en het ontwikkelingstraject niet
stil. Via online sessies werken we samen verder aan hun ontwikkeling.
Ontwikkelen opleidingspiramide
Binnen KNVB Academie zetten we verschillende stappen. Onderin de opleidingspiramide, bij de jongste
jeugd, ontwikkelen we een pilot waarbij we toewerken naar een landelijke lancering. Hierbij werken we
aan een cursus en ondersteuning voor de trainer(s). Bovenin de piramide ontwikkelen we UEFA PRO, de
hoogste trainersopleiding in Nederland. Ook is er een samenwerking met de Belgische en Duitse bond.
Overkoepelend besteden we overal binnen de gehele piramide (meer) aandacht aan pedagogiek,
psychologie, teamdynamiek en de aansluiting via bijscholing.

6

Service op topniveau:
Landelijke dekking KNVB Contact
Op weg naar optimale bereikbaarheid en klanttevredenheid betrekt KNVB Contact in 2019 ook definitief
de steunpunten Eindhoven en Zwolle. Met ruim 169.000 contactmomenten, een klanttevredenheidscijfer
van 7,3, een beantwoordingspercentage van 87,2% op telefonie en een oplospercentage van 76% bij het
eerste contact ligt KNVB Contact op koers om een substantiële bijdrage te leveren aan Topservice.
Een tweetje
Bestuurders helpen bestuurders. In het voorjaar van 2020 lanceren we het platform 'Een tweetje'. Deze
community verbindt bestuurders van verschillende amateurverenigingen on- én offline. Zodat ze kennis
en ervaring uit kunnen wisselen. Een tweetje is onderdeel van ons uitgangspunt dat we bestuurders zo
veel mogelijk ondersteunen en versterken. De opleiding ‘Besturen met impact’ en het online platform Assist
zijn andere onderdelen van onze aandacht voor bestuurders van verenigingen tijdens deze
beleidsperiode.
Servicegerichte content
Onze kennis delen we graag met onze leden en stakeholders, zodat zij dat op hun beurt kunnen inzetten
voor meer voetbalplezier. Daarom willen we altijd bereikbaar zijn als een voetballer of vereniging ons nodig
heeft. Via persoonlijk contact, maar uiteraard ook via de digitale weg. Het nieuwe uiterlijk van de homepage
van KNVB.nl helpt daarbij.
Waar eerst de nadruk op het brengen van nieuwsitems lag, geven we nu een prominente plek aan
servicegerichte content. Dat is te zien in het design dat bovendien meer voetbalbeleving uitstraalt. De
homepage is ingericht aan de hand van drie pijlers: informeren, activeren en inspireren.
Prominent onderdeel van de nieuwe homepage zijn de dynamische blokken die we naar wens kunnen
inrichten. Wat is belangrijk, waar heeft de bezoeker behoefte aan? Die keuze maken we op basis van de
relevantie van het seizoen, websitestatistieken en input vanuit onze organisatie. De voetbalbeleving is
onder meer vergroot door het gebruik van een grote header waarin dynamische (video)beelden worden
getoond.
Vernieuwing en innovatie binnen het Nederlandse voetbal
Teamindex voor gelijkwaardige competitie
Samen met SciSports en Sportlink werkt de KNVB aan de ontwikkeling van de zogenoemde Teamindex.
Dit is een hulpmiddel dat ervoor moet zorgen dat teams nog beter kunnen worden ingedeeld op basis van
hun teamsterkte. Dat levert nog meer gelijkwaardige en spannende competities op en uiteindelijk ook nog
meer voetbalplezier voor alle voetballers.
Om vast te stellen of de ‘Teamindex’ inderdaad bijdraagt aan meer gelijkwaardige competities vindt in een
aantal najaarscompetities een eerste pilot plaats. De voornaamste conclusie? De competities waar
Teamindex gebruikt wordt, zijn significant gelijkwaardiger geworden. Op basis hiervan wordt Teamindex in
het seizoen 2020/’21 verder uitgerold.
VoetbalTV
In seizoen 2018/’19 is, tezamen met de besloten vennootschap Talpa Network B.V., de joint venture
VoetbalTV opgericht. VoetbalTV is een digitaal platform waarop wedstrijden in het amateurvoetbal online
uitgezonden worden. Naast het live uitzenden van de wedstrijden is VoetbalTV het sociale platform voor
de amateurvoetballer, coaches en fans, met als doel de betrokkenheid en het spelplezier van alle
voetballiefhebbers te vergroten. In de afgelopen maanden is er in de media veel aandacht voor VoetbalTV
geweest. Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft onderzoek naar VoetbalTV gedaan. De AP is van
mening dat VoetbalTV zich in haar dienstverlening niet (volledig) aan de privacywetgeving houdt. AP heeft
aangegeven dat ze geen overleg met VoetbalTV wil over het voortzetten van onze dienstverlening op korte
termijn. Omdat VoetbalTV volgens de AP formeel in overtreding is, rest ons daarom nu helaas niets anders
dan onze dienstverlening te stoppen wat het faillissement voor de deelneming VoetbalTV betekent.
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Veerkracht en creativiteit
De veerkracht en creativiteit van onze voetbalgemeenschap heeft zich getoond in de corona tijd. Wij zijn
diep onder de indruk van alle creatieve initiatieven, landelijk en lokaal, waarbij iedereen binnen de grenzen
van de regels en aanbevelingen vanuit de overheid, binnen zijn eigen mogelijkheden omgaat met de
situatie. Als KNVB dragen wij hier ons steentje aan bij met landelijke initiatieven, coördinatie, raad en daad
en veel, heel veel overleg met allerlei instanties over protocollen en oplossingen gericht op ‘wat kan wel’,
waarbij de gezondheid op 1 blijft, altijd. Mooie voorbeelden hiervan zijn:
Aanvullen Rinus met nieuwe trainingsvormen die voldoen aan de 1,5-meter-maatregelen.
#Stayathome challenges: Online challenges door onze Oranje internationals
Voetbalfit: Elke week nieuwe online trainingen door KNVB-trainers
#Samenvooruit: Een oproep naar alle voetballers en verenigingen om samen het voetbal weer op
te starten
Maatschappelijk manifest
Ons voetbal is van iedereen
"Sport heeft de unieke kracht om mensen te verenigen", sprak Nelson Mandela ooit. Dat geldt per
definitie voor het voetbal. De passie voor het spel stroomt door alle lagen van de bevolking, bij mensen
met de meest uiteenlopende achtergronden. Miljoenen Nederlanders beleven gezamenlijk het voetbal
in de stadions, op de velden of in de straten.
Maar juist omdat het voetbal iedereen – letterlijk – samenbrengt, is het ook kwetsbaar voor ongewenst
gedrag ten opzichte van anderen, zoals racisme en discriminatie. Een afschuwelijk voorbeeld daarvan
is het spreekkoor bij de wedstrijd FC Den Bosch - Excelsior in november. Er gaat een schok door
Nederland: dit willen wij niet! Dit past niet in een moderne samenleving en in het verbindende voetbal
dat wij voor ogen hebben. Enough is enough, zeggen de spelers van het Nederlands elftal treffend.
De overheid en de KNVB presenteren daarop op 8 februari een gezamenlijk aanvalsplan. Omdat we
samen meer kunnen doen dan wat we de afgelopen jaren al afzonderlijk deden in de strijd tegen racisme
en discriminatie. Dit aanvalsplan draagt de titel Ons voetbal is van iedereen, samen zetten we racisme
en discriminatie buitenspel en bestaat uit ruim 20 onderdelen. Oud-voetballer Houssin Bezzai zorgt als
programmamanager voor de verbinding tussen alle onderdelen.
FC Vers
FC Vers is een programma van de KNVB waarbij we werken aan een gezonde sportomgeving. We
bieden een alternatief voor de verleiding van de frikandel en zijn ongezonde maten. Om dit doel te
bereiken gaan we verder dan hulp bij het aanbieden van verantwoorde producten. Samen met de
vereniging zetten we een totale kantinebeleving neer. Hierbij staat verantwoord assortiment centraal,
maar is er ook aandacht voor roken, alcohol en uitstraling, en gastvrijheid van de kantine als thuishonk
van de club.
Gedurende drie seizoenen gaat de KNVB, in samenwerking met haar partners en de drie FC VERSverenigingen (Kolping Boys uit Alkmaar, Lugdunum uit Leiden en FC Zoetermeer) toewerken naar een
gezonde sportomgeving. Wij geloven namelijk dat een gezonde sportomgeving rendeert; qua sfeer op
de club, maar ook in de clubkas. Een mooi tussenliggend resultaat is dat er inmiddels 500 rookvrije
verenigingen in Nederland zijn.
Groene Club
Groene club is in het seizoen 2019/’20 uitgegroeid naar een sport breed initiatief met grote impact. Samen
met KNHB en KNLTB en in samenwerking met NOC*NSF en verschillende provincies wordt ingezet op
verduurzaming van sportaccommodaties in Nederland. In het seizoen 2019/’20 hebben er 448 clubs
deelgenomen aan het programma van De Groene Club. Bovenop de positieve bijdrage aan een groene
wereld, heeft deze verduurzaming al meer dan een half miljoen euro aan kosten bespaard voor clubs.
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EXPLOITATIERESULTAAT
Het exploitatieresultaat 2019/’20 is in vergelijking met de begroting 2019/’20 € 314.000 lager. In
onderstaand overzicht zijn de grootste mutaties (* € 1.000) ten opzichte van de begroting weergegeven:
Exploitatiesaldo Begroting 2019/'20
Wedstrijdgelden
Tuchtzaken
NOW 1.0-subsidie
Partnerships/Marketing
Resultaat Academie
Resultaat subsidies
Facilitair bedrijf (ICT project)
VoetbalTV
Thuiswedstrijden OranjeLeeuwinnen
Vertegenwoordigend voetbal Leeuwinnen
Vertegenwoordigend voetbal zaal
Vertegenwoordigend voetbal jeugd
WK Meiden onder 20
Overige besparingen (veiligheidsmodus)
Totaal afwijkingen (per saldo)
Exploitatiesaldo 2019/'20

20
-1.418
-1.162
1.622
1.100
-491
-386
-242
-390
-424
373
145
245
-328
1.042
-314
-294

Toelichting exploitatiesaldo 2019/’20:
Het seizoen 2019/’20 kenmerkt zich door een negatief resultaat in vergelijking met de begroting 2019/’20.
Het negatieve resultaat van € 294.000 na bestemmingsreserve is € 314.000 lager dan in de begroting
2019/’20 is opgenomen.
Zoals al eerder vermeld heeft de coronacrisis grote impact op de bedrijfsvoering en daarmee financiën
van het amateurvoetbal. Ondanks veel omzetverlies is het gelukt om het verlies te beperken tot 294K.
Naast de ontvangen NOW-subsidie heeft de KNVB de ‘veiligheidsmodus’ ingesteld. Dit betekent dat er
alleen noodzakelijke uitgaven zijn gedaan, waardoor het gelukt is het financiële verlies te beperken. Enkele
forse besparingen zijn behaald bij de afdeling Marketing, Vrouwenvoetbal, Voetbalontwikkeling, Jeugdplan
en Wedstrijdzaken, deels omdat begrote activiteiten door de Corona-beperkingen niet plaats konden
vinden.
In de toelichting op de exploitatierekening wordt nadere toelichting gegeven over de impact van het
coronavirus op de cijfers.
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Balans
(na resultaatbestemming)
Activa

30 juni 2020 30 juni 2019

Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen en -terreinen
Andere vaste bedrijfsmiddelen
Niet aan bedrijfsuitvoering dienstbare materiële vaste activa

1

Financiële vaste activa
Overige deelnemingen
Overige vorderingen

2

Vorderingen
Debiteuren
Vorderingen op groepsmaatschappijen
Vorderingen op participanten
Belastingen en sociale premies
Overige vorderingen
Overlopende activa

3

Liquide middelen

4

Totaal activa

0

0

183
178
0
361

217
145
0
362

0
2.029
2.029

0
2.859
2.859

1.808
3.319
94
28
3.001
345
8.595

1.520
1.395
83
0
581
2.068
5.647

7.762

11.128

18.747

19.996
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Balans
(na resultaatbestemming)

Passiva

Eigen vermogen

5

Voorzieningen
Overige voorzieningen

6

Langlopende schulden

7

Kortlopende schulden
Crediteuren
Schulden aan groepsmaatschappijen
Schulden aan participanten en deelnemingen
Belastingen en sociale premies
Te betalen salarissen
Pensioenen
Overige schulden
Overlopende passiva
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Totaal passiva

30 juni 2020

30 juni 2019

10.892

11.641

662
662

871
871

557

326

687
315
192
368
371
0
1.386
3.317
6.636

2.245
578
123
99
368
0
1.629
2.116
7.158

18.747

19.996
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Exploitatieresultaat
Jaarrekening
2019/'20

Begroting
2019/'20

Jaarrekening
2018/'19

9
10
11
12
13
14
15
16

11.030
3.917
2.837
1.156
350
12.255
8.159
2.460
2.576
44.738

11.018
5.335
4.000
1.500
450
8.343
6.026
2.600
2.574
41.845

10.977
5.321
3.998
1.316
351
11.607
5.505
3.092
2.735
44.903

17

16.112
105
6.894
341

17.725
98
6.560
388

16.730
322
6.577
432

7.906
1.913
1.710
3.915
361
1.656
1.110
1.572
2.024
45.620

5.746
2.376
814
3.796
202
1.535
740
1.043
1.889
42.912

6.833
2.527
1.004
2.877
259
1.436
1.194
3.329
1.020
44.540

Bedrijfsresultaat

-881

-1.067

363

Financiële Opbrengsten en
Kosten
Resultaat voor belastingen

132
-749

132
-935

131
494

0
0

0
0

-19
-1

-749

-935

474

455

955

200

-294

20

674

Bedrijfsopbrengsten
Contributies
Wedstrijdgelden
Tuchtzaken/Heffingen
Kaartverkoop
TV Gelden
Subsidies en Bijdragen
Commerciële opbrengsten
Stimulering Jeugdvoetbal
Diverse opbrengsten
Som der bedrijfsopbrengsten
Bedrijfslasten
Personeelskosten
Afschrijvingen
Facilitair
Bestuur en Commissiekosten
Kosten Vertegenwoordigend
Voetbal
Kosten Voetbalontwikkeling
Kosten Communicatie
Commerciële kosten
Ondersteuning en advisering
Kosten Wedstrijdzaken
Overige kosten
Projecten
Bijdragen KNVB entiteiten
Som der bedrijfslasten

Vennootschapsbelasting
Resultaat deelnemingen
Resultaat voor aanwending
bestemmingsreserve
Aanwending
bestemmingsreserves
Exploitatiesaldo

18

19
20
21
22
23
24
25
26
27

Vergelijkende cijfers
Als vergelijkende cijfers zijn weergegeven de realisatie over het seizoen 2018/’19, alsmede de begroting
over het seizoen 2019/’20. De cijfers worden weergegeven in bedragen x € 1.000, tenzij anders vermeld.
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Kasstroomoverzicht

Exploitatiesaldo voor aanwending
bestemmingsreserves en -fondsen
Aanpassingen voor:
Afschrijvingen op (im-)materiële vaste
activa
Mutatie voorzieningen
Resultaat deelneming VoetbalTV
Mutatie in werkkapitaal
Totaal correcties
Kasstroom operationele activiteiten

Jaarrekening
2019/2020

Jaarrekening
2018/2019

-749

474

106
209
-3.310

322
-253
1
-3.704
-2.995

-3.634

-3.744

-3.160

252
231
-

-2.282
-9
-1
350

Mutatie langlopende leningen u/g (*)
Mutatie langlopende schulden
Investeringen in deelnemingen
Verkoop kantoorpand Amsterdam
Investeringen in (im-)materiële vaste
activa

-105

Kasstroom investeringsactiviteiten

378

-2.088

-

-

Toename/(Afname) geldmiddelen

-3.366

-5.248

Mutatieoverzicht liquide middelen
Liquide middelen openingsbalans
Toename/(afname) liquide middelen

11.128
-3.366

16.376
-5.248

7.762

11.128

Kasstroom financieringsactiviteiten

Liquide middelen eindbalans

-146
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Algemene grondslagen
Algemeen
De grondslagen hebben betrekking op de jaarrekening als geheel en zijn ten opzichte van het voorgaande
boekjaar niet gewijzigd. Alle bedragen in de jaarrekening zijn weergegeven in duizenden euro's, tenzij
anders is vermeld. Het boekjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni.
De vereniging KNVB is onderworpen aan de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk
Wetboek en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving 640 Organisatie zonder winststreven. Dit houdt in
dat de KNVB verplicht is te rapporteren met inachtneming van de betreffende verslaggevingsregels.
Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of
vervaardigingsprijs. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats
tegen de verkrijgingsprijs. In de balans en de exploitatierekening zijn referenties opgenomen die verwijzen
naar de toelichting.
Vergelijking met voorgaand boekjaar
De grondslagen hebben betrekking op de jaarrekening als geheel. De grondslagen zijn ten opzichte van
het voorgaande boekjaar niet gewijzigd.
Vreemde valuta
Vorderingen, schulden en verplichtingen in vreemde valuta worden omgerekend tegen de koers per
balansdatum, behoudens voor zover het koersrisico is afgedekt. In die gevallen vindt waardering plaats
tegen de overeengekomen termijnkoersen. Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode
zijn in de jaarrekening verwerkt tegen de koers van afwikkeling. De uit de omrekening per balansdatum
voortvloeiende koersverschillen zijn opgenomen in de exploitatierekening.
Operationele leasing
Leasecontracten waarbij een groot deel van de voor- en nadelen verbonden aan de eigendom niet bij de
KNVB ligt, worden verantwoord als operationele leasing. Verplichtingen uit hoofde van operationele
leasing worden, rekening houdend met ontvangen vergoedingen van de lessor, op lineaire basis verwerkt
in de exploitatierekening over de looptijd van het contract.
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Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Immateriële vaste activa
Software
Kosten van software worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs en lineair afgeschreven over de
verwachte toekomstige gebruiksduur. De kosten van software in enig boekjaar worden, tot een bedrag
van € 25.000 per project, in dat boekjaar direct afgeschreven. Op software boven dit bedrag wordt jaarlijks
20% van de aanschafwaarde afgeschreven. Aanschaffingen in de loop van het boekjaar worden
tijdsevenredig afgeschreven vanaf het moment van ingebruikname van de investering.
Materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen en -terreinen
Gebouwen zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs verminderd met cumulatieve afschrijvingen.
Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de aanschafwaarde van de activa. De
afschrijvingen zijn gebaseerd op de geschatte gebruiksduur en de geschatte restwaarde.
Op gebouwen wordt jaarlijks 2,5% tot 10% van de aanschafwaarde afgeschreven. Op kantoorpanden
alsmede de verbouwingen van deze panden vindt afschrijving plaats op basis van verwachte resterende
gebruiksduur. Op terreinen wordt niet afgeschreven.
Andere vaste bedrijfsmiddelen
Andere vaste bedrijfsmiddelen zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs verminderd met cumulatieve
afschrijvingen. De afschrijvingen zijn gebaseerd op de geschatte economische levensduur.
Er wordt jaarlijks afgeschreven tegen een percentage variërend tussen de 6,7% en 33,3%. Overige
enkelvoudige aanschaffingen in enig boekjaar kleiner dan € 2.500 worden in dat boekjaar direct
afgeschreven, behalve kantoorautomatisering. Aanschaffingen in de loop van het boekjaar worden
tijdsevenredig afgeschreven.
Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa
Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen
verkrijgingsprijs verminderd met cumulatieve afschrijvingen of lagere opbrengstwaarde. Op deze
materiële vaste activa wordt jaarlijks 2,5% tot 10% van de verkrijgingsprijs afgeschreven.
Wijze van verwerking van kosten van herstel en kosten van groot onderhoud
Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen is een voorziening gevormd.
De toevoeging aan deze voorziening wordt bepaald op basis van het geschatte bedrag van het onderhoud
en de periode die telkens tussen de werkzaamheden van groot onderhoud verloopt. Alle overige
onderhoudskosten worden direct in de exploitatierekening verwerkt.
Er bestaan geen verplichtingen tot herstel na afloop van het gebruik van de activa.
Financiële vaste activa
Deelnemingen
Deelnemingen in groepsmaatschappijen en overige deelnemingen waarin invloed van betekenis kan
worden uitgeoefend, worden gewaardeerd volgens de nettovermogenswaardemethode. Wanneer 20% of
meer van de stemrechten kan worden uitgebracht, wordt ervan uitgegaan dat er invloed van betekenis is.
De nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen die gelden voor deze jaarrekening;
voor deelnemingen waarvan onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor aanpassing aan deze
grondslagen, wordt uitgegaan van de waarderingsgrondslagen van de desbetreffende deelneming.
Indien de waardering van een deelneming volgens de nettovermogenswaarde negatief is, wordt de
deelneming op nihil gewaardeerd. Indien en voor zover de KNVB in deze situatie geheel of gedeeltelijk
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instaat voor de schulden van de deelneming, dan wel de feitelijke verplichting heeft de deelneming tot
betaling van haar schulden in staat te stellen, wordt hiervoor een voorziening getroffen.
Als resultaat wordt verantwoord het bedrag waarmee de boekwaarde van de deelneming sinds de
voorafgaande jaarrekening is gewijzigd als gevolg van het door de deelneming behaalde resultaat.
Vorderingen op deelnemingen
De onder financiële vaste activa opgenomen vorderingen worden initieel gewaardeerd tegen de reële
waarde onder aftrek van transactiekosten (indien materieel). Vervolgens worden deze vorderingen
gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. Bij de waardering wordt rekening gehouden met eventuele
waardeverminderingen.
Langlopende vorderingen
De onder financiële vaste activa opgenomen langlopende vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale
waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor oninbaarheid.
Latente belastingvorderingen
Latente belastingvorderingen worden opgenomen voor verrekenbare fiscale verliezen en voor
verrekenbare tijdelijke verschillen tussen de waarde van de activa en passiva volgens fiscale voorschriften
enerzijds en de in deze jaarrekening gevolgde waarderingsgrondslagen anderzijds, met dien verstande
dat latente belastingvorderingen alleen worden opgenomen voor zover het waarschijnlijk is dat er
toekomstige fiscale winst zal zijn waarmee de tijdelijke verschillen kunnen worden verrekend en verliezen
kunnen worden gecompenseerd.
De berekening van de latente belastingvorderingen geschiedt tegen de op het einde van het verslagjaar
geldende belastingtarieven of tegen de in komende jaren geldende tarieven, voor zover deze al bij wet
zijn vastgesteld. Latente belastingvorderingen worden gewaardeerd op nominale waarde.
Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa
De vereniging beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een
bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de
realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor
het individuele actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroom genererende
eenheid waartoe het actief behoort. Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde
van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de
opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde. Indien wordt vastgesteld dat een bijzondere waardevermindering
die in het verleden verantwoord is, niet meer bestaat of is afgenomen, dan wordt de toegenomen
boekwaarde van de desbetreffende activa niet hoger gesteld dan de boekwaarde die bepaald zou zijn
indien geen bijzondere waardevermindering voor het actief zou zijn verantwoord.
Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie.
Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen
wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.
Liquide middelen
Liquide middelen zijn kasmiddelen, direct opvraagbare banktegoeden, alsmede kortlopende
termijndeposito's en worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
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Eigen vermogen
Het eigen vermogen is zodanig gepresenteerd dat daaruit blijkt welk gedeelte vrij besteedbaar is en welk
gedeelte is vastgelegd in de vorm van een statutaire en/of wettelijk reserve alsmede een
bestemmingsreserve en/of bestemmingsfonds, indien aan dat deel van het eigen vermogen een
beperktere bestedingsmogelijkheid is gegeven, dan gezien de doelstelling van de organisatie is
toegestaan.
Overige reserve
Dit betreft dat deel van het eigen vermogen waar geen specifieke bestemming aan is gegeven door
derden, het bestuur of de ledenraad.
Bestemmingsreserve
Het bestuur heeft een deel van de reserves afgezonderd voor een specifieke bestemming. Deze
bestemmingsreserves zijn door de ledenraad bekrachtigd.
Voorzieningen
Algemeen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de
balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en
waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen
de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te
wikkelen. Tenzij anders vermeld, worden voorzieningen gewaardeerd tegen nominale waarde.
Voor uitgaven voor groot onderhoud wordt een voorziening gevormd om deze lasten gelijkmatig te
verdelen over een aantal boekjaren.
Pensioenvoorziening voor personeelsleden KNVB
De KNVB heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking
komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is gebaseerd
op het gemiddeld verdiende loon, berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd
bij de vereniging. De verplichtingen, die voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn
ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. De KNVB betaalt hiervoor premies
waarvan de helft door de werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer. De pensioenrechten
worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het
vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat.
Per 1 januari 2015 gelden nieuwe regels voor pensioenfondsen. Daarbij hoort ook een nieuwe berekening
van de dekkingsgraad. De ‘nieuwe’ dekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf
dekkingsgraden. Door een gemiddelde te gebruiken zal de dekkingsgraad nu minder sterk schommelen.
Op 31 december 2026 moet de dekkingsgraad minimaal 126% zijn (per ultimo boekjaar 91,0%). Het
pensioenfonds verwacht hieraan te kunnen voldoen en voorziet geen noodzaak voor de aangesloten
instellingen om extra stortingen te verrichten of om bijzondere premieverhogingen door te voeren. De
KNVB heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het
pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. De KNVB heeft daarom alleen de
verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.
Voorziening jubileaverplichtingen
De voorziening jubileaverplichtingen wordt opgenomen tegen de contante waarde van de verwachte
uitkeringen gedurende het dienstverband. Bij de berekening van de voorziening wordt onder meer
rekening gehouden met verwachte salarisstijgingen en de blijfkans. Bij het contant maken is een
disconteringsvoet van 1,5% gehanteerd.
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Voorziening groot onderhoud
Voor uitgaven voor groot onderhoud wordt een voorziening gevormd om deze lasten gelijkmatig te
verdelen over een aantal boekjaren. De voorzieningen groot onderhoud strekken ter bekostiging van
periodiek groot onderhoud.
De toevoegingen aan de voorziening wordt bepaald op basis van het geschatte bedrag van het groot
onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden voor groot onderhoud verloopt.
Langlopende schulden
Bij de eerste opname van langlopende schulden worden deze opgenomen tegen reële waarde verminderd
met de direct daaraan toe te rekenen transactiekosten.
De langlopende schulden worden na de eerste waardering gewaardeerd tegen de geamortiseerde
kostprijs volgens de effectieve-rentemethode. Het resultaat wordt in de exploitatierekening opgenomen
zodra de verplichtingen niet langer op de balans worden opgenomen, alsmede via het amortisatieproces.
Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen
bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de
nominale waarde.
Verplichtingen voortvloeiend uit op balansdatum te betalen salarissen en de reservering vakantiedagen,
worden opgenomen voor het bedrag dat voor de afwikkeling ervan verschuldigd is. De kortlopende
schulden hebben een looptijd korter dan een jaar.
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Grondslagen voor de bepaling van het exploitatiesaldo
Algemeen
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Baten worden slechts
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Lasten en verplichtingen worden opgenomen
indien zij hun oorsprong vinden in het verslagjaar.
Contributies
De contributies van de leden worden berekend uitgaande van door de voetbalverenigingen aangemelde
en geregistreerde leden in Sportlink.
Vertegenwoordigend voetbal
Indien de deelname van een nationaal team aan de eindronde van een Europees Kampioenschap of
Wereldkampioenschap aanvangt voor balansdatum en eindigt na balansdatum, wordt het resultaat van dit
ondeelbare project vanwege het zwaartepunt van baten en lasten als volgt toegerekend aan de boekjaren.
Conform de bestendige gedragslijn worden de baten en lasten van een Europees kampioenschap
normaliter in het boekjaar verantwoord waarin de openingswedstrijd van het toernooi wordt gespeeld. Bij
een Wereldkampioenschap is dit het boekjaar waarin de finalewedstrijd van het toernooi wordt gespeeld.
Commerciële opbrengsten
Commerciële baten worden toegerekend aan de verslagperiode in overeenstemming met de inhoud van
de overeenkomst.
Subsidies
Exploitatiesubsidies worden als baten verantwoord in de exploitatierekening in het jaar waarin de
gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd
exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze
worden ontvangen en de vereniging de condities voor ontvangst kan aantonen.
Bedrijfslasten
De kosten worden berekend op basis van historische prijzen en toegerekend aan het verslagjaar waarop
zij betrekking hebben.
Lonen, salarissen en sociale lasten
Salarissen en sociale lasten worden verwerkt in de exploitatierekening in de periode waarover ze
verschuldigd zijn.
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
De afschrijvingen op de materiële vaste activa worden gebaseerd op de verkrijgingsprijs. De afschrijvingen
op de materiële vaste activa vinden plaats volgens de lineaire methode op basis van de verwachte
gebruiksduur en de verwachte restwaarde. Immateriële vaste activa inclusief goodwill worden vanaf het
moment van ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief.
Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, worden de toekomstige
afschrijvingen aangepast.
Financiële baten en lasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet
van de desbetreffende activa en verplichtingen. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening
gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.
Koersverschillen die optreden bij de afwikkeling of omrekening van monetaire posten worden in de
exploitatierekening verwerkt in de periode dat zij zich voordoen.
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Belastingen
Sommige activiteiten van de KNVB zijn vennootschapsbelastingplichtig. De vennootschapsbelasting is
berekend door toepassing van het geldend tarief over het fiscale resultaat van het boekjaar. Vanwege
verschillen tussen het commerciële resultaat en het fiscale resultaat wijkt het effectieve percentage af van
het nominale percentage. Voor tijdelijke verschillen die materieel van omvang zijn wordt een latente
belastingvordering of een voorziening latente belastingverplichting gevormd.
Rendement overige deelnemingen
Te ontvangen rendement van niet volgens de vermogensmutatiemethode gewaardeerde deelnemingen
worden verantwoord zodra de KNVB het recht hierop heeft verkregen.
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Toelichting op de balans
1. Materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen
en -terreinen
30 juni 2019
Verkrijgingsprijs
Cumulatieve
waardeverminderingen en
afschrijvingen
Boekwaarde
Mutaties 2019/'20
Investeringen
Desinvesteringen
Afschrijvingen
Afschrijvingen
desinvesteringen
Netto mutaties
30 juni 2020
Verkrijgingsprijs
Cumulatieve
waardeverminderingen en
afschrijvingen
Boekwaarde

Niet aan
bedrijfsuitoefening
dienstbare
Andere vaste
materiële vaste
bedrijfsmiddelen
activa

Totaal

348

874

301

1.523

-131
217

-729
145

-301
0

-1.161
362

0

105

-34

-72

0
-301
0

105
-301
-106

-34

33

301
0

301
-1

348

979

0

1.327

-165
183

-801
178

0
0

-966
361

Bedrijfsgebouwen en -terreinen
De kolom bedrijfsgebouwen en terreinen bestaat uit de volgende investeringen:
1. Steunpunt Zwolle;
2. Steunpunt Eindhoven;
3. Steunpunt Zeist.
Andere vaste bedrijfsmiddelen
Onder de andere vaste bedrijfsmiddelen zijn de kantoorinventaris en de kantoorautomatisering van AV
Zeist en de steunpunten opgenomen.
Niet aan Bedrijfsuitoefening Dienstbare Materiële Vaste Activa (NBD MVA)
In de Niet aan de Bedrijfsuitoefening Dienstbare Materiële Vaste Activa is het kantoorpand te Deventer
verantwoord. Dit gebouw is door de ingebruikname van de nieuwe steunpunten Zeist, Zwolle en
Eindhoven leeg komen te staan. Per 30 juni 2020 is de huurovereenkomst voor dit kantoorpand
afgelopen, waardoor deze is gedesinvesteerd en niet meer op de balans staat per 30 juni 2020.
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2. Financiële vaste activa

Deelnemingen in groepsmaatschappijen
Overige deelnemingen
Deelneming VoetbalTV
Overige vorderingen
Lening S.S.Z.
Lening KNVB Campus B.V.
Deposito inzake lening S.S.Z.
Lening AV en BV t.b.v. KNVB Bondsbureau
Stand per 30 juni

30 juni 2020
0

30 juni 2019
0

0

0

75
154
0
1.800
2.029

86
295
578
1.900
2.859

Lening Onroerend Goed Stichting K.N.V.B.-Sportcentrum Zeist (S.S.Z.)
Door amateurvoetbal is een lening van circa € 104.000 verstrekt aan S.S.Z. voor de verbouwingskosten
van #11, het open voetbal innovatiecentrum op de KNVB Campus. Het kortlopende deel hiervan wordt
verantwoord onder vorderingen op groepsmaatschappijen. De vordering kent een looptijd van 10 jaar,
waarvan inmiddels 2 jaar is verstreken. Het rentepercentage op de financiering bedraagt 3,4%.
Lening KNVB Campus B.V.
AV heeft een geldlening van € 566.680 verstrekt aan KNVB Campus BV. De vordering kent een looptijd
van 4 jaar, waarvan inmiddels 23 maanden zijn verstreken. Het rentepercentage op de financiering
bedraagt 3,4%. Het kortlopende deel van lening ad € 177.083 wordt verantwoord onder vorderingen op
groepsmaatschappijen.
Deposito inzake lening S.S.Z.
Het deposito dient ter zekerheid van een garantstelling voor de lening die Onroerend Goed Stichting KNVB
Sportcentrum Zeist heeft afgesloten bij een kredietinstelling. Tevens wordt verwezen naar de toelichting bij
de rubriek Voorziening gelieerde stichting binnen de Overige voorzieningen, elders in deze jaarrekening.
Dit deposito kent een hoofdsom van circa € 1.157.000 en looptijd tot 1 juli 2021. De helft van dit deposito
wordt in de balans van het amateurvoetbal verantwoord. Deze wordt per 30 juni 2020 verantwoordt onder
de overige (kortlopende) vorderingen. Er vinden tussentijds geen mutaties plaats. Het rentepercentage
bedroeg tot 1 augustus 2011 5,0% en vanaf deze datum tot einde looptijd 2,9%.
Lening AV en BV t.b.v. KNVB Bondsbureau
Het amateurvoetbal heeft gebruik gemaakt van het eenmalige recht om de op 1 juli 2014 overgedragen
interne lening aan betaald voetbal (groot € 2,0 mln.) op 1 juli 2018 terug te nemen. Het langlopend deel
van deze lening bedraagt € 1.800.000. Het kortlopend deel ad € 100.000 wordt verantwoord onder de
vorderingen op groepsmaatschappijen.
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3. Vorderingen
Alle vorderingen hebben een resterende looptijd korter dan een jaar. De reële waarde van de vorderingen
benadert de boekwaarde ervan, gegeven het kortlopende karakter ervan en het feit dat waar nodig
voorzieningen voor oninbaarheid zijn gevormd.
Debiteuren
Debiteuren
Voorziening voor oninbaarheid

30 juni 2020

30 juni 2019

1.836

1.526

-28

-6

1.808

1.520

Vorderingen op groepsmaatschappijen

30 juni 2020

30 juni 2019

Rekening Courant KNVB Betaald Voetbal

77

815

0

0

385

187

0

76

Lening AV en BV aan KNVB kortlopende deel

100

100

Lening KNVB aan KNVB Campus BV kortlopend deel

177

142

Stand per 30 juni

Rekening Courant KNVB Academie
Rekening Courant KNVB Facilitair bedrijf
Rekening Courant KNVB Sport Medisch Centrum

Lening KNVB aan SSZ kortlopend deel

10

10

Overige vorderingen intercompany

2.569

65

Stand per 30 juni

3.319

1.395

De rekening-courantsaldi tussen de diverse entiteiten binnen de KNVB betreffen een momentopname en
worden maandelijks vereffend. Over openstaande saldi wordt geen rente berekend. Overige vorderingen
intercompany is het voorschot te gebruiken voor de herfinanciering van de bancaire lening van Stichting
Sportcentrum Zeist.
Vorderingen op participanten en deelnemingen
Vorderingen op participanten en deelnemingen
Voorziening participanten en deelnemingen
Stand per 30 juni

30 juni 2020

30 juni 2019

860

455

-766

-372

94

83

De vordering op participanten en deelnemingen bestaat uit de vordering op VoetbalTV en een voorziening
op deze vordering.
Belastingen
Omzetbelasting
Vennootschapsbelasting
Totaal belastingen

30 juni 2020

30 juni 2019

28

0

0

0

28

0
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Overige vorderingen
Rekening Courant UEFA

30 juni 2020

30 juni 2019

442

156

Overige vorderingen

2.559

426

Totaal overige vorderingen

3.001

581

De overige vorderingen zijn per 30 juni 2020 hoger dan een jaar eerder. Dit wordt voor het grootste deel
veroorzaakt door de nog te ontvangen NOW-subsidie.
Overlopende activa

30 juni 2020

30 juni 2019

210

2.064

Videma

59

0

Nog te ontvangen subsidie

76

0

0

4

345

2.068

Vooruitbetaalde bedragen

Transitoire rente
Totaal overlopende activa

De vooruitbetaalde bedragen van de beginsaldi hebben hoofdzakelijk betrekking op kosten voor het WK
Vrouwen welke in het geheel is verantwoord in het boekjaar 2019/’20.
4. Liquide middelen
30 juni 2020

30 juni 2019

Banktegoeden

7.762

11.128

Stand per 30 juni

7.762

11.128

30 juni 2020

30 juni 2020

0

0

Bestemmingsreserves

2.257

2.038

Overige reserves

8.929

8.929

-294

674

10.892

11.641

2019/'20

2018/’19

0

130

Naar overige reserves

0

-130

Eindbalans

0

0

5. Eigen vermogen
Eigen vermogen
Wettelijke reserves

Nog te bestemmen exploitatiesaldo
Stand per 30 juni

Wettelijke reserves
Beginbalans wettelijke reserves
Van overige reserves
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2019/'20

2018/’19

2.038

405

674

1.833

0

0

-455

-200

2.257

2.038

2019/'20

2018/’19

205

405

Bij: uit winstverdeling voorgaand boekjaar

0

0

Bij: dotatie

0

0

-205

-200

0

205

2019/'20

2018/’19

284

0

Bij: uit winstverdeling voorgaand boekjaar

0

284

Bij: dotatie

0

0

Af: aanwending

0

0

284

284

2019/'20

2018/’19

549

0

Bij: uit winstverdeling voorgaand boekjaar

0

549

Bij: dotatie

0

0

Af: aanwending

-41

0

Stand per 30 juni

508

549

2019/'20

2018/’19

500

0

0

500

Bestemmingsreserve
Beginbalans bestemmingsreserves
Van nog te bestemmen exploitatiesaldo voorgaand
boekjaar
Dotatie
Onttrekkingen
Stand per 30 juni

Beginbalans bestemmingsreserve UEFA Solidarity
payments

Af: aanwending
Stand per 30 juni
Bestemmingsreserve
Beginbalans bestemmingsreserve Versterken
infrastructuur meiden-/vrouwenvoetbal

Stand per 30 juni
Bestemmingsreserve
Beginbalans bestemmingsreserve Stimuleren opleiden &
ontwikkelen jeugdkader

Bestemmingsreserve
Beginbalans bestemmingsreserve
Verenigingsondersteuning
Bij: uit winstverdeling voorgaand boekjaar
Bij: dotatie

0

0

Af: aanwending

-96

0

Stand per 30 juni

404

500
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Bestemmingsreserve
Beginbalans bestemmingsreserve Campus 3.0

2019/'20

2018/’19

500

0

Bij: uit winstverdeling voorgaand boekjaar

0

500

Bij: dotatie

0

0

Af: aanwending

-47

0

Stand per 30 juni

453

500

2019/'20

2018/’19

0

0

337

0

Bestemmingsreserve
Beginbalans bestemmingsreserve Doorontwikkeling
Academie (ELO)
Bij: uit winstverdeling voorgaand boekjaar
Bij: dotatie

0

0

Af: aanwending

-67

0

Stand per 30 juni

270

0

2019/'20

2018/’19

Beginbalans bestemmingsreserve Voetlab

0

0

Bij: uit winstverdeling voorgaand boekjaar

Bestemmingsreserve

337

0

Bij: dotatie

0

0

Af: aanwending

0

0

Stand per 30 juni

337

0

Overige reserves

2019/'20

2018/’19

Beginbalans overige reserves

8.929

8.799

Naar wettelijke reserves

0

0

Naar bestemmingsreserves

0

0

Van wettelijke reserve

0

130

Van nog te bestemming exploitatiesaldo

0

0

8.929

8.929

2019/'20

2018/'19

674

1.833

-674

-1.833

0

0

-749

474

455

200

-294

674

Eindbalans

Nog te bestemmen winstsaldo
Beginbalans nog te bestemmen exploitatiesaldo
Naar bestemmingsreserves

Exploitatiesaldo
Van bestemmingsreserves
Eindbalans
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6. Voorzieningen

Stand per 1 juli 2019
Toevoegingen
Onttrekkingen
Vrijval
Stand per 30 juni 2020

Voorziening
Verlieslatend
contract
148
0
-148
0
0

Voorziening
Jubilea
verplichting
277
78
-21
0
334

Voorziening
Toernooien
446
328
-315
-131
328

Totaal
871
406
-484
-131
662

Voorziening verlieslatend contract
Het huurcontract van het kantoorpand in Deventer kende een looptijd tot en met 30 juni 2020. Vanaf
maart 2017 heeft een onderhuurder het kantoorpand betrokken. Voor de waarde van het “verlieslatende
contract” is een voorziening gevormd. Deze voorziening was opgebouwd aan de hand van het huidige
huurcontract waarop de waarde van de onderverhuur in mindering is gebracht. Met het aflopen van de
overeenkomst valt deze voorziening vrij.
Voorziening jubilea verplichtingen
De voorziening jubilea verplichtingen heeft betrekking op in de toekomst te betalen jubileumuitkeringen
aan personeelsleden. Voor het amateurvoetbal is deze verplichting bepaald op circa € 334.000. De
vorming van deze voorziening wordt voorgeschreven in RJ 271. De gehanteerde rekenrente bedraagt
1,5%.
Voorziening Toernooien
Deze voorziening is gevormd ten behoeve van eindtoernooien van vertegenwoordigende elftallen
waarvoor deze teams zich tijdens het seizoen 2019/’20 hebben geplaatst. Dit bestaat uit nog te
verwachten kosten voor het WK MO20 (€ 328.000).
7. Langlopende schulden

Waarborgsommen verenigingen
Trainerslicenties
Schulden op lange termijn
Eindbalans

30 juni 2020

30 juni 2019

216
66
275
557

219
107
0
326

27

8. Kortlopende schulden
Schulden aan verbonden partijen en
groepsmaatschappijen
Rekening Courant KNVB Betaald Voetbal
Rekening Courant KNVB Academie
Rekening Courant KNVB Facilitair bedrijf

30 juni 2020

30 juni 2019

0

0

154

187

0

0

Rekening Courant KNVB Sport Medisch Centrum

61

0

Overige schulden intercompany

99

391

315

578

Stand per 30 juni

De rekening-courantsaldi tussen de diverse entiteiten binnen de KNVB betreffen momentopnamen en
worden maandelijks vereffend. Over openstaande saldi wordt geen rente berekend.
Schulden aan participanten en deelnemingen
R/C Crediteuren BVO's

30 juni 2020

30 juni 2019

0

123

Overige schulden aan participanten en deelnemingen

192

0

Stand per 30 juni

192

123

Overige schulden aan participanten en deelnemingen houdt verband met de restitutie van heffingen
voor seizoenkaarten BVO’s.
Belastingen

30 juni 2020

30 juni 2019

Omzetbelasting

18

49

Loonheffing

80

50

270

0

0

0

368

99

Schenkbelasting
Vennootschapsbelasting
Totaal belastingen

De te betalen schenkbelasting heeft betrekking op de donatie van ING voor het steunpakket voor
amateurverenigingen.
Overige schulden

30 juni 2020

30 juni 2019

Overige schulden

349

136

Nog te verrekenen met verenigingen

849

1.308

Reservering vakantiedagen

189

185

1.386

1.629

Eindbalans
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Overlopende passiva
Subsidies NOC*NSF
Vooruit ontvangen gelden
Overige subsidies en bijdragen
Vooruitontvangen kaartverkoop
Rechtsbijstandsverzekering
Eindbalans

30 juni 2020

30 juni 2019

1.772
197
1.070
250
27
3.317

285
1.657
68
0
106
2.116

Het relatief hoge saldo van subsidies NOC*NSF wordt veroorzaakt door het reeds ontvangen geld voor
de programma’s CKC en SPN welke mede door corona nog niet volledig zijn uitgegeven.
De overige subsidies en bijdragen laten een stijging zien ten opzichte van 30 juni 2019 wat wordt
veroorzaakt door de ontvangsten van de FIFA welke betrekking hebben op seizoen 2020/’21.
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Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen
Er zijn leasecontracten afgesloten voor auto’s ten behoeve van een deel van het personeel. Deze
leasecontracten hebben een resterende looptijd van maximaal vijf jaar. Het totaalbedrag van deze
verplichting bedraagt per balansdatum circa € 1.104.708. Het deel van deze verplichting met een
expiratie binnen 12 maanden na balansdatum bedraagt circa € 444.401.
Het huurcontract met PSV Stadionexploitatie B.V. inzake steunpunt Eindhoven kent een looptijd tot en
met 30 juni 2025. De totale huurverplichting bedraagt circa € 560.500, waarvan binnen een jaar circa
€ 112.100 vervalt.
Het huurcontract met Rechterland Services B.V. inzake steunpunt Zwolle kent een looptijd tot en met
30 december 2025. De totale huurverplichting bedraagt circa € 397.100, waarvan binnen een jaar circa
€ 72.200 vervalt.
De Leeuwinnen hebben zich tijdens het WK 2019 gekwalificeerd voor de Olympische Spelen in Tokio in
2021. In de jaarrekening 2019/’20 is geen voorziening opgenomen, aangezien er nog onvoldoende
inzicht is in de financiën van dit toernooi en welk deel door NOC*NSF gedragen wordt.
Gebeurtenissen na balansdatum
VoetbalTV, de start up organisatie die sinds 2018 automatische videoregistratie van wedstrijden in het
amateurvoetbal verzorgt, is op 8 september 2020 op eigen aangifte failliet verklaard door de rechtbank
Midden-Nederland. Het faillissement is op eigen aangifte met steun van haar aandeelhouders (KNVB
en Talpa) aangevraagd en op dit moment in onderzoek van de curator. Parallel hieraan onderzoekt
VoetbalTV de mogelijkheden van het aanbieden van een akkoord aan haar schuldeisers. Dit met als
doel de schulden van VoetbalTV te herstructureren en op deze wijze haar activiteiten mogelijk voort te
zetten. Het bestuur van VoetbalTV staat hierover in nauw contact met de curator. Tegelijkertijd wordt de
rechtszaak tegen de AP voorgezet. Dit is juridisch mogelijk omdat partijen voor datum faillissement zijn
uitgenodigd ter zitting van de bestuursrechter bij de Rechtbank Midden-Nederland.
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Toelichting op de exploitatierekening
9. Contributies
Het ledenaantal komt in het seizoen 2019/’20 uit op 1.178.364. Dit blijft circa 0,1% achter bij de begroting
2019/'20 en is een daling van circa 1,4% ten opzichte van 2018/'19. In onderstaande tabellen is het
ledenaantal per categorie en geslacht weergegeven:
Jaarrekening
2019/'20

Begroting
2019/'20

Jaarrekening
2018/'19

604.191
255.462
318.711

595.770
262.254
322.049

601.919
265.238
328.162

1.178.364

1.180.073

1.195.319

Jaarrekening
2019/'20
537.158
206.205
272.486

Begroting
2019/'20
531.713
212.650
276.902

Jaarrekening
2018/'19
537.201
215.070
282.158

1.015.849

1.021.265

1.034.429

Jaarrekening
2019/'20
67.033
49.257
46.225

Begroting
2019/'20
64.057
49.604
45.147

Jaarrekening
2018/'19
64.718
50.168
46.004

162.515

158.808

160.890

Onderstaand de opbrengsten per categorie.
Jaarrekening
Contributies per categorie
2019/'20

Begroting
2019/'20

Jaarrekening
2018/'19

6.271
2.111
2.452

6.185
2.168
2.478

6.144
2.154
2.482

Subtotaal
Verenigingscontributies
Overige contributies en toeslagen

10.833
147
49

10.831
148
39

10.780
147
51

Totaal opbrengsten contributie

11.030

11.018

10.977

Ledenaantal per categorie
Senioren
Junioren
Pupillen
Totaal ledenaantal

Jongens/ mannen uitgesplitst
Senioren
Junioren
Pupillen
Totaal ledenaantal

Meiden/ vrouwen uitgesplitst
Senioren
Junioren
Pupillen
Totaal ledenaantal

Senioren
Junioren
Pupillen
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10. Wedstrijdgelden
De westrijdgelden zijn lager dan in de begroting 2019/’20 (€ 3.916.621 t.o.v. € 5.334.600). Dit wordt
veroorzaakt door het vroegtijdig stopzetten van de competities in verband met het corona-virus. Er is
besloten tot restitutie van wedstrijdgelden op basis van het percentage niet gespeelde wedstrijden. Dit
is terug te zien in de regel Overig.

Veldvoetbal
Senioren
Junioren
Pupillen
Vrouwen
Meisjes junioren
Meisjes pupillen
G-voetbal
Bekervoetbal
Overig
Kicksfit
Totaal Wedstrijdgelden Veld

Jaarrekening
2019/'20
1.735
1.054
697
276
194
47
33
748
-1.424
37
3.397

Begroting
2019/'20
1.687
1.071
748
252
195
46
31
729
3
50
4.812

Jaarrekening
2018/'19
1.686
1.066
742
254
194
45
31
725
5
40
4.788

Zaalvoetbal
Senioren
Junioren
Pupillen
Vrouwen
Bekervoetbal
Jeugdzaalvoetbal
Totaal Wedstrijdgelden Zaal

Jaarrekening
2019/'20
224
11
13
30
32
210
520

Begroting
2019/'20
222
10
14
31
30
216
523

Jaarrekening
2018/'19
222
10
14
31
31
226
533

11. Tuchtzaken/Heffingen
Door het vroegtijdig stopzetten van alle competities zijn de inkomsten uit Tuchtzaken/Heffingen
€1.163.000 lager dan begroot.
12. Kaartverkoop
De inkomsten uit hoofde van kaartverkoop zijn lager dan in de begroting 2019/’20 is opgenomen. Dit
wordt veroorzaakt door het uitstellen/afgelasten van interlands van de OranjeLeeuwinnen in verband
met het corona virus.
13. TV Gelden
De inkomsten uit hoofde van TV Gelden zijn lager dan in de begroting 2019/’20 is opgenomen. Dit wordt
veroorzaakt door het uitstellen/afgelasten van interlands van de OranjeLeeuwinnen in verband met het
corona virus.
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14. Subsidies en bijdragen

Bijdrage Algemeen
Functioneren NOC*NSF
Topsportbijdrage NOC*NSF
Overige bijdragen NOC* NSF
Bijdrage Veiliger Sportklimaat
Bijdragen FIFA
Bijdragen UEFA
Bijdragen toernooien UEFA
Bijdrage BV
Bijdrage FB/KN
Overige subsidies en bijdragen
Totaal Subsidies en bijdragen

14.1
14.2
14.3
14.4
14.5
14.6

Jaarrekening
2019/'20

Begroting
2019/'20

Jaarrekening
2018/'19

3.263
737
2.087
0
3.437
523
597
1.206
5
399

3.246
715
1.775
0
388
635
506
933
0
145

3.342
337
600
3.788
685
600
912
1.108
0
234

12.255

8.343

11.607

De inkomsten in de rubriek subsidies en bijdragen zijn € 3,9 mln. hoger dan begroot, hieronder worden
de grootste verschillen toegelicht.
14.1 Overige bijdragen NOC*NSF
De opbrengsten Overige bijdragen NOC*NSF is € 312.000 hoger dan begroot. Dit wordt hoofdzakelijk
veroorzaakt door het project Groene Club en de programma’s SPN, CKC en Positieve Sportcultuur die
vanuit het Sportakkoord gefinancierd worden. De bijbehorende kosten worden in de rubriek projecten
en de rubriek communicatie toegelicht.
14.2 Bijdragen FIFA
Bijdragen vanuit de FIFA zijn € 3,0 mln. hoger dan de begroting 2019/’20. Dit wordt hoofdzakelijk
veroorzaakt door inkomsten vanuit het WK (€ 2,7 mln.). Daarnaast wordt € 300.000 ingezet van gelden
uit FIFA-projects voor de projecten Rinus, VoetbalTV, ‘eQuality Index’ en Data Service Hub.
14.3 Bijdragen UEFA
De inkomsten zijn € 112.000 lager dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door het wegvallen van UEFA
SGS bijeenkomsten mede als gevolg van de coronacrisis, de kosten in de rubriek voetbalontwikkeling
dalen eveneens.
14.4 Bijdragen toernooien UEFA
De inkomsten zijn € 91.000 hoger dan begroot. Hierin is de bijdrage voor Champions League
zaalvoetbal opgenomen en er is een extra bijdrage ontvangen van de UEFA voor het MO18 toernooi in
USA ontvangen. Een aantal activiteiten zijn door de coronacrisis vervallen, hiermee vervalt ook de
bijdrage van de UEFA.
14.5 Bijdrage BV
De Bijdrage BV is € 273.000 hoger dan begroot. Vanuit de bestemmingsreserve van sectie Betaald
Voetbal wordt voor het future traject van de nationale jeugdteams onder AV beschikbaar gesteld, de
kosten in de rubriek Kosten Vertegenwoordigend Voetbal stijgen navenant. Daarnaast zijn er
solidariteitsbijdragen van transfers ontvangen welke worden ingezet voor het plan “Alle jeugdtrainers in
de basis”.
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14.6 Overige subsidies en bijdragen
De inkomsten uit overige subsidies en bijdragen is € 254.000 hoger dan begroot. Dit wordt hoofdzakelijk
veroorzaakt door de nieuwe projecten VVI/OVIVI en Maatschappelijke diensttijd welke na het vaststellen
van de begroting zijn gegund. De bijbehorende kosten worden verantwoord in de rubriek Projecten. Ook
zijn er verschillende bijdragen ontvangen ter ondersteuning van het aangepaste voetbal.
15. Commerciële opbrengsten
Jaarrekening
2019/'20

Begroting
2019/'20

Jaarrekening
2018/'19

Opbrengsten Partnerships basis
Opbrengsten Activaties
Opbrengsten Barters
Opbrengsten overig
Reclameborden

2.991
2.629
769
1.608
162

2.571
2.345
1.060
0
50

2.455
1.753
978
223
96

Commerciële opbrengsten

8.159

6.026

5.505

Zoals zichtbaar in bovenstaande tabel zijn de commerciële opbrengsten hoger dan de begroting
2019/’20. De hogere opbrengsten basis worden grotendeels verklaard door een hernieuwde verdeling
van de opbrengsten van nieuwe partners. Dit betekent dat contracten van nieuwe partners niet via de
oude afspraak worden toegekend aan amateurvoetbal, maar gekeken wordt naar de doelstelling van de
nieuwe partners.
De opbrengsten overig bedragen 1,6 mln. Dit wordt veroorzaakt door het steunpakket verenigingen
beschikbaar gesteld door partners en spelers met een waarde van 0,7 mln. Daarnaast is 0,5 mln.
verantwoord voor de commerciële regeling WK voor de Leeuwinnen, waarvan de bijbehorende kosten
zijn verwerkt in de rubriek commerciële kosten. Daarnaast is een bedrag van 0,3 mln. ontvangen van
partners wat betrekking heeft op het WK 2019.
16. Stimulering Jeugdvoetbal
De opbrengsten uit het Convenant Jeugdvoetbal zijn ten opzichte van de begroting 2019/’20 € 140.500
lager. Dit wordt veroorzaakt door het stoppen van de competitie en de restitutie van seizoenkaarten door
BVO’s in verband met het vroegtijdig stopzetten van de competitie. Door het succes van Nederlandse
clubs in Europa wordt de daling nog enigszins gecompenseerd. Richting toekomst blijft de hoogte van
deze inkomsten afhankelijk van de kaartverkoopinkomsten van BVO's en nationale teams, alsmede van
fiscale wetgeving, concreet het van toepassing zijn van het lage BTW-tarief op toegangsbewijzen.
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17. Personeelskosten
Jaarrekening
2019/'20

Begroting
2019/'20

Jaarrekening
2018/'19

Loonsom
Sociale lasten
Pensioenlasten
Overige personeelskosten
Subtotaal
Doorberekeningen
NOW-subsidie

14.200
2.232
1.203
2.131
19.766
-2.031
-1.623

13.257
2.110
1.188
1.792
18.347
-622
0

14.175
2.106
1.148
1.905
19.334
-2.604
0

Personeelskosten

16.112

17.725

16.730

De personeelskosten zijn op totaalniveau lager dan in de begroting is opgenomen. Dit wordt verklaard
door de NOW-subsidie. De KNVB heeft een omzetderving van 48% over de maanden april, mei en juni
en daaruit ontvangt amateurvoetbal 1,6 miljoen NOW-subsidie. De verantwoorde NOW-subsidie betreft
de beste inschatting op basis van de subsidievoorwaarden en het controleprotocol. De definitieve
vaststelling van de NOW-subsidie vindt plaats binnen de wettelijk gestelde termijn, na opstellen en
controle van de jaarrekening 2019/’20.
Ten opzichte van de begroting 2019/’20 zijn de rubrieken loonsom, sociale lasten, pensioenlasten en
overige personeelskosten hoger. Dit wordt veroorzaakt doordat oproepers niet worden begroot en
daardoor worden doorbelast naar de activiteitengelden. Dit effect zie je tevens terug in de
doorberekeningen, doordat er meer personeelskosten doorberekend zijn dan in de begroting 2019/’20
opgenomen is.
Onderstaand het overzicht van de personeelskosten opgesplitst naar vaste kern en vertegenwoordigend
voetbal.
Jaarrekening
2019/'20

Begroting
2019/'20

Jaarrekening
2018/'19

Vaste kern
Vertegenwoordigend voetbal
Organisatieontwikkeling

13.880
2.067
165

15.306
2.219
200

14.626
1.814
290

Personeelskosten

16.112

17.725

16.730
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18. Facilitair
De facilitaire kosten zijn € 335.000 hoger dan begroot. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door het
onderzoek naar nieuwe mogelijkheden rondom de infrastructuur van ICT.
19. Kosten vertegenwoordigend voetbal

Nederlands Vrouwenelftal
Meiden
Jongens
Zaalvoetbal
CP-voetbal
Scouting
Verzekeringen
Kleding/materiaal
Overige kosten

19.1
19.2
19.3
19.4
19.5

Kosten Vertegenwoordigend Voetbal

Jaarrekening
2019/'20

Begroting
2019/'20

Jaarrekening
2018/'19

4.317
1.457
982
395
78
2
21
583
70

2.195
1.325
878
521
0
68
16
622
121

2.651
1.415
1.494
620
96
2
20
435
99

7.906

5.746

6.833

De kosten vertegenwoordigend voetbal liggen fors hoger dan de begroting 2019/’20. Dit wordt
hoofdzakelijk veroorzaakt doordat het WK vrouwen niet was opgenomen in de begroting. Daarnaast
heeft corona een grote impact op de kosten voor vertegenwoordigend voetbal.
19.1 Nederlands Vrouwenelftal
De kosten voor het Nederlands Vrouwenelftal zijn € 2.120.000 hoger dan in de begroting is voorzien.
Dit verschil wordt grotendeels verklaard door:
- Kosten voor WK vrouwen 2019 welke niet zijn opgenomen in de begroting, hier staan ook hogere
inkomsten tegenover.
- Door het uitstellen van interlands vanwege corona zijn er kosten weggevallen, hier staan lagere
inkomsten uit Kaartverkoop en Televisiegelden tegenover.
19.2 Meiden
De kosten van het teambudget van de meidenteams is in de realisatie hoger dan in de begroting
2019/’20 is opgenomen. De overschrijding wordt veroorzaakt door het opnemen van een voorziening
voor de plaatsing WK MO20. Daartegenover staat dat een aantal activiteiten vanwege corona geen
doorgang hebben gevonden.
19.3 Jongens
Het teambudget van de jongens is hoger dan in de begroting 2019/’20 is opgenomen. De hogere kosten
worden verklaard door het opnemen van de future-trajecten, waar een hogere bijdrage vanuit BV
tegenover staat.
19.4 Zaalvoetbal
Het teambudget van Zaalvoetbal is door het stilleggen van activiteiten vanaf maart € 126.000 lager dan
begroot.
19.5 Scouting
De kosten van scouting zijn lager in verband met een wijziging in de financiële afwikkeling. Vanaf het
seizoen 2019/’20 worden deze kosten direct aan het team en activiteit gekoppeld.
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20. Kosten voetbalontwikkeling

Voetbal JPN
Bijdrage eredivisie vrouwen
UEFA SGS
Plan trainers
Overige Kosten Voetbalontwikkeling
Kosten Voetbalontwikkeling

Jaarrekening
2019/'20

Begroting
2019/'20

Jaarrekening
2018/'19

608
410
4
173
717

840
484
115
300
637

1.005
620
76
100
726

1.913

2.376

2.527

De kosten voor voetbalontwikkeling zijn € 463.000 lager dan begroot. Dit wordt veroorzaakt doordat de
activiteiten voor JPN zijn stil komen te liggen. Daarbij is door een wijziging in de BTW-afwikkeling is de
bijdrage aan de Eredivisie Vrouwen lager dan in de begroting is voorzien. Daarnaast wordt het plan
trainers in de basis getemporiseerd naar aanleiding van de coronacrisis, hierdoor wordt er ook minder
aangewend vanuit de bestemmingsreserve. De kosten voor UEFA SGS zijn lager, hier staat ook een
lagere bijdrage vanuit de UEFA tegenover. De overige kosten voetbalontwikkeling zijn hoger dan begoot,
dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door het project Rinus, waar FIFA-inkomsten tegenover staan.
21. Kosten Communicatie
Jaarrekening
2019/'20

Begroting
2019/'20

Jaarrekening
2018/'19

Verenigingsadvies
Corporate communicatie

857
208

412
145

671
153

Kosten Communicatie Algemeen
KNVB Content

191
454

157
100

178
1

1.710

814

1.004

Kosten Communicatie

De rubriek Kosten Communicatie is € 895.000 hoger dan begroot. De toename in de regel
verenigingsadvies wordt veroorzaakt door het plan om verenigingen beter te ondersteunen welke wordt
gedekt vanuit de bestemmingsreserve Verenigingsondersteuning. Daarnaast zijn kosten voor Groene
Club hoger, hier staan extra subsidieopbrengsten tegenover (zie rubriek subsidies en bijdragen). De
hogere kosten voor KNVB Content hebben betrekking op het WK.
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22. Commerciële kosten
Jaarrekening
2019/'20

Begroting
2019/'20

Jaarrekening
2018/'19

Kosten partnerships Activaties
Kosten partnerships Barters
Kosten partnerships Overig
Productiekosten reclameborden
Meereisplekken

1.442
850
1.325
1
296

2.536
1.260
0
0
0

1.715
1.090
69
3
0

Commerciële kosten

3.915

3.796

2.877

Kosten partnerships Activaties
De kosten partnerships activaties zijn lager 1,1 mln. lager dan begroot. Dit wordt enerzijds veroorzaakt
door een besparing en/of uitstel van activaties veroorzaakt door de veiligheidsmodus (0,6 mln.) en
anderzijds door een verschuiving van activaties van Voetlab van 0,5 mln. naar de rubriek
“Wedstrijdzaken”.
Kosten partnerships Barters
De kosten van partnerships barters zijn lager dan begroot, waardoor ook de inkomsten lager zijn.
23. Ondersteuning en advisering
De kosten voor ondersteuning en advisering zijn € 159.000 hoger dan begroot. Dit wordt voor het
grootste deel veroorzaakt door hogere kosten voor VoetbalTV, hier staat de bijdrage van de FIFA aan
dit project tegenover. Per saldo heeft dit geen effect op het resultaat.
24. Kosten wedstrijdzaken
Jaarrekening
2019/'20

Begroting
2019/'20

Jaarrekening
2018/'19

Aangepast voetbal
Scheidsrechterszaken
Kosten Wedstrijdorganisatie

79
205
248

124
247
650

47
229
707

Zaalvoetbal
Projecten wedstrijdorganisatie

314
811

345
169

351
101

1.656

1.535

1.436

Kosten Wedstrijdzaken

De totale kosten wedstrijdzaken laten een stijging zien van € 121.000. Dit wordt veroorzaakt door het
project Voetlab welke niet in de begroting 2019/’20 was verwerkt. Het project Voetlab wordt gefinancierd
uit bijdragen van partners en subsidies van NOC*NSF en UEFA. Per saldo is Voetlab budgetneutraal
verwerkt in de jaarrekening 2019/’20, hierdoor is er voor seizoen 2019/’20 geen aanwending van de
bestemmingsreserve benodigd.
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Op de regel Projecten wedstrijdorganisatie wordt eveneens het project ‘E-quality index’ verantwoord,
waar deels FIFA inkomsten in de rubriek Subsidies en bijdragen tegenover staan. Daartegenover staat
dat de kosten voor de Ontwikkelteams lager uitvallen dan begroot.
De kosten op de regel kosten wedstrijdorganisatie dalen. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat
de competitie voortijdig is stilgelegd, waardoor kosten die normaliter aan het einde van het seizoen
worden gemaakt, vervallen.
25. Overige kosten
De kosten in de rubriek Overige kosten zijn € 370.000 hoger dan begroot. Dit wordt enerzijds
veroorzaakt door de voorziening dubieuze debiteuren (€ 394.500). Daarbij zijn de bijdragen en
subsidies hoger dan begroot, wat veroorzaakt wordt door een hogere bijdrage van € 77.000 voor de
Champions League Futsall (’t Knooppunt). De inkomsten stijgen eveneens.
Tegenover deze stijgingen staat twee grote dalingen. De kosten van Kluppie worden vanaf heden
georganiseerd door Voetlab en worden in de rubriek wedstrijdzaken verantwoord (daling van €
76.000). Ook zijn de kosten van onderzoek € 60.000 lager dan in de begroting was voorzien.
26. Projecten

Veilig Sportklimaat
Club Kader Coach
Sport Professional Network
Positieve Sportcultuur
Diversiteit
Maatschappelijke diensttijd
Projecten

Jaarrekening
2019/'20

Begroting
2019/'20

Jaarrekening
2018/'19

266
511
393
190
146
66

0
429
375
239
0
0

3.180
119
30
0
0
0

1.572

1.043

3.329

De kosten voor projecten zijn € 529.000 hoger dan begroot. Dit wordt onder andere veroorzaakt door
nieuwe projecten als Diversiteit en Maatschappelijke diensttijd die na het vaststellen van de begroting
zijn gegund. Daarnaast zijn de kosten voor projecten vanuit het Sportakkoord hoger dan begroot.
Enerzijds door meer activiteiten (en hogere opbrengsten in rubriek subsidies en bijdragen), anderzijds
door minder dekking voor personeel.
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27. Bijdragen KNVB entiteiten

Resultaat Academie
Bijdrage resultaat SMC
Bijdrage resultaat Bondsgerelateerd
Bijdrage Academie districtscursussen
Bijdrage SMC
Bijdrage SSZ
Bijdrage Stichting Events
Bijdragen KNVB entiteiten

27.1

27.2
27.3

Jaarrekening
2019/'20

Begroting
2019/'20

Jaarrekening
2018/'19

347
175
69
1.268
62
103
0

200
175
40
899
75
500
0

142
175
-24
693
-16
50
0

2.024

1.889

1.020

27.1 Resultaat Academie
Door de maatregelen van de overheid met betrekking tot het coronavirus zijn alle cursussen stilgelegd
en verschoven naar het seizoen 2020/’21. De bijbehorende marge op de cursussen wordt om die reden
in het komende seizoen verantwoord, waardoor de bijdrage van amateurvoetbal in het resultaat van
Academie € 147.000 hoger uitvalt dan begroot.
27.2 Bijdrage Academie districtscursussen/ELO
Door de maatregelen van de overheid met betrekking tot het coronavirus zijn alle cursussen stilgelegd
en verschoven naar het seizoen 2020/’21. De bijbehorende marge op de cursussen wordt om die reden
in het seizoen 2019/’20 verantwoord, waardoor de bijdrage van amateurvoetbal voor de voetbalbreedte-opleidingen en arbitrage-opleidingen hoger is dan begroot. Daarnaast is de bijdrage voor het
project ELO voor het seizoen 2019/’20 verwerkt, deze wordt gefinancierd vanuit de bestemmingsreserve
ELO.
27.3 Bijdrage SSZ
De bijdrage voor SSZ is circa € 400.000 lager dan begroot, dit wordt veroorzaakt door fasering van
investeringen in Campus fase 3 welke worden gedekt vanuit de bestemmingsreserve.
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28. Aanwending bestemmingsreserves

UEFA Solidarity Payment
KNVB Campus fase 3
Stimuleren opleiden en ontwikkelen
jeugdkader
Versterken infrastructuur meiden- en
vrouwenvoetbal
Verenigingsondersteuning
Voetlab
ELO
Bestemmingsreserves

Eindsaldo
2019/'20
0
453

Aanwending
jaarrekening
2019/'20
205
47

Beginsaldo
2019/'20
205
500

507

42

549

284
404
337
270
2.257

0
96
0
67
455

284
500
337
337
2.712

UEFA Solidarity Payment
In de jaarrekening 2019/’20 wordt conform begroting € 120.000 aangewend voor de blijvende
investering in het ICT-budget, zodat de gewenste doorontwikkeling van digitalisering kan worden
gerealiseerd. Daarnaast wordt er € 85.000 aangewend voor het project Aantrekkelijk voetbalaanbod dat
wordt verantwoord onder wedstrijdzaken.
KNVB Campus fase 3
Voor het plan Campus 3.0 wordt een bijdrage van circa € 47.000 gedaan aan SSZ.
Stimuleren opleiden en ontwikkelen jeugdkader
In seizoen 2019/’20 wordt er circa € 42.000 aangewend voor het plan ‘Trainers in de basis’ om ernaar
te streven dat 100% van alle jeugdtrainers beschikt over een basiskwalificatie. Dit als onderdeel van de
strategische pijler Opleiden & ontwikkelen en het thema Iedere voetballer verdient een goede trainer.
Versterken infrastructuur meiden- en vrouwenvoetbal
Er wordt geen geld onttrokken aan de bestemmingsreserve ter ondersteuning van het plan Sterke
verenigingen, omdat het plan door corona stil is komen te liggen. In dit project gaat de KNVB per regio
een club ontwikkelen om het fundament van het meidenvoetbal te verstevigen en de doorstroming
binnen het meidenvoetbal te verbeteren.
Verenigingsondersteuning
Om de verenigingen beter te ondersteunen wordt via de Agile-methode gewerkt aan de ontwikkeling
van drie grote concepten naar de uiteindelijke aanpak. Als programma’s en producties beproefd
succesvol zijn worden deze opgeschaald. Voor deze pilotfase wordt circa € 96.000 aangewend vanuit
de bestemmingsreserve.
Voetlab
Er is nog geen beroep gedaan op de bestemmingsreserve voor Voetlab. In de begroting 2020/’21 is een
onttrekking opgenomen.
ELO
Er wordt circa € 67.000 onttrokken aan de bestemmingreserve als bijdrage aan de ontwikkeling van de
ELO, welke wordt verantwoord binnen de Academie.
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Controleverklaring
De accountantscontrole heeft ten doel te komen tot een verklaring ten aanzien van de getrouwheid
van de jaarrekening van de vereniging Koninklijke Nederlandse Voetbalbond als geheel. Derhalve
verwijzen wij op deze plaats naar de goedkeurende controleverklaring van Ernst & Young Accountants
LLP bij de jaarrekening van de vereniging KNVB. In laatstgenoemde jaarrekening zijn de financiële
gegevens van de businessunit amateurvoetbal integraal opgenomen.
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Bijlagen
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Bijlage 1: Inkomsten NOC*NSF

Toekenning 2019
1.1

3.1

5.1

6.1

Boekjaar
2019/'20

Verantwoorde
rubriek

Algemeen functioneren
Algemeen functioneren
AV

3.481
3.356

1.678

1.678

Rubriek Subsidies
& Bijdragen AV

Kaderopleiding

125

63

62

Academie

737

200

537

Rubriek Subsidies
& Bijdragen AV

Kluppie

149

67

82

Kicks

100

50

50

Versterken sportbonden
Sport Professional
Netwerk

865

30

393

CKC

907

119

560

Rubriek Subsidies
& Bijdragen AV
Rubriek Subsidies
& Bijdragen AV

240

Rubriek Subsidies
& Bijdragen AV

Maatwerkfinanciering
topsport
Voetbal dames

4.1

Boekjaar
2018/'19

Maatwerkbudget
Innovatie & Ontwikkeling
Rubriek Subsidies
& Bijdragen AV
Rubriek Subsidies
& Bijdragen AV

Sportakkoord
Positieve Sportcultuur

500

Totaal

6.740

2.207

3.602

De programma’s SPN en CKC hebben een meer-jarenbudget waarvoor geen reallocatie hoeft te worden
aangevraagd. Het meer-jarenbudget voor SPN bedraagt € 1.200.000, voor CKC bedraagt dit
€1.368.943. De looptijd van deze programma’s is verlengd tot en met 31 december 2021.
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Bijlage 2: Personeelsbestand amateurvoetbal (in fte’s)
Jaarrekening
2019/'20
Totaal

240,8

Aan projecten
Aan VoetbalTV
Aan Voetlab
Aan Academie
Gedetacheerd/subsidie
Aan EK2020
DOORBELASTINGEN

-5,1
-1,0
-2,2
-0,4
-2,3
-2,1
-13,0

FTE na doorbelasting

227,8

Begroting Jaarrekening
2019/'20
2018/'19
237,1

226,3

-3,1
-1,0
-2,6
-2,0
-8,6

-2,3
-0,3
-2,9
-1,3
-6,7

228,5

219,6
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Bijlage 3: Sportmedisch Centrum
Balans
Activa
Materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen en -terreinen
Andere vaste bedrijfsmiddelen

30 juni 2019

464
212
676
73

537
367
904
72

206
192
0
126
25
549

20
56
0
108
30
214

45

70

1.343

1.260

30 juni 2020

30 juni 2019

408

632

18
808
0
109
935

25
417
0
186
628

1.343

1.260

1

Voorraden
Vorderingen
Debiteuren
Vorderingen op groepsmaatschappijen
Belastingen en sociale premies
Overige vorderingen
Overlopende activa

2

Liquide middelen

3

Totaal activa

Passiva
Langlopende schulden

4

Kortlopende schulden
Crediteuren
Schulden aan groepsmaatschappijen
Belastingen en sociale premies
Overige schulden

5

Totaal passiva

30 juni 2020

46

Exploitatierekening
Jaarrekening
2019/'20

Begroting
2019/'20

Jaarrekening
2018/'19

673
143
1.735
96
53

629
170
1.889
150
13

665
143
2.060
119
17

2.700

2.851

3.003

1.741
241
383
49
160
2
284
2
3

1.962
239
395
55
135
6
255
3
1

1.835
248
376
55
137
2
292
2
12

2.865

3.051

2.960

Bedrijfsresultaat

-165

-200

43

Financiële baten en lasten
Resultaat voor belastingen

0
-165

0
-200

0
43

41

50

-11

-124

-150

32

62
62
0

75
75
0

-16
-16
0

Bedrijfsopbrengsten
Bijdragen door KNVB eenheden
Sponsoring
Diensten SMC
Opbrengst verkopen
Diverse opbrengsten

5
6

Som der bedrijfsopbrengsten
Bedrijfslasten
Personeelskosten
Afschrijvingskosten MVA
Huisvestingskosten
Bureaukosten
Facilitair bedrijf
Kosten ondersteuning en advisering
Operationele kosten SMC
Representatiekosten
Overige kosten
Som der bedrijfslasten

Vennootschapsbelasting
Resultaat uit gewone exploitatie
na belasting
Bijdrage in resultaat door BU AV
Bijdrage in resultaat door BU BV
Exploitatiesaldo

7

8
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Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Wij volstaan met te verwijzen naar de grondslagen zoals deze eerder in deze rapportage zijn vermeld.
De grondslagen zijn voor alle onderdelen van de KNVB gelijk.

Toelichting op de balans
1. Materiële vaste activa

30 juni 2019
Verkrijgingsprijs
Cumulatieve waardeverminderingen
en afschrijvingen
Boekwaarde
Mutaties 2019/’20
Investeringen
Desinvesteringen
Afschrijvingen
Afschrijvingen desinvesteringen
Netto mutaties
30 juni 2020
Verkrijgingsprijs
Cumulatieve waardeverminderingen
en afschrijvingen
Boekwaarde

Bedrijfsgebouwen en Andere vaste
terreinen bedrijfsmiddelen

Totaal

771

1.211

1.982

-234
537

-861
350

-1.095
887

0
0
-73
0
-73

30
0
-168
0
-138

30
0
-241
0
-211

771

1.241

2.012

-307
464

-1.029
212

-1.336
676

De activa bestaan uit aanpassingen aan het SMC als gevolg van de KNVB Campus, daarnaast bestaan
de andere vaste bedrijfsmiddelen uit sportmedische apparatuur en kantoorinventaris.
2. Debiteuren

Debiteuren
Voorziening voor oninbaarheid
Stand per 30 juni

30 juni 2020
211
-5
206

30 juni 2019
65
-45
20
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3. Langlopende schulden

Beginbalans
Van kortlopend
Aflossing boekjaar
Vrijval
Naar kortlopend
Eindbalans

2019/’20
632
224
0
-224
-224
408

2018/’19
858
223
0
-225
-224
632

De businessunit betaald voetbal heeft een bijdrage toegekend aan het Sportmedisch Centrum ter
dekking van de investeringen in inventaris als onderdeel van de totstandkoming van de KNVB Campus.
Deze bijdrage valt, ingaande het seizoen 2016/’17, vrij in de opbrengsten, gelijk aan de
afschrijvingstermijn van de investeringen.
Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen
Er zijn leasecontracten afgesloten betreffende auto’s ten behoeve van het personeel. Het totaal van
deze verplichting bedraagt per balansdatum € 61.000, waarvan € 16.000 binnen 12 maanden vervalt.
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Toelichting op de exploitatierekening
5. Bijdragen door KNVB eenheden
Jaarrekening
2019/'20

Begroting
2019/'20

Jaarrekening
2018/'19

Bijdrage AV
Bijdrage BV
Bijdrage FB/KN

190
472
11

175
443
11

187
467
11

Bijdragen door KNVB eenheden

673

629

665

5.1 Bijdrage AV
De bijdrage van de business unit amateurvoetbal bestaat voornamelijk uit een garantiebedrag van
€ 125.000 voor het gebruik van de sportmedische faciliteiten door de vertegenwoordigende elftallen en
een bijdrage voor gezondheidsbevordering (€ 41.000).
5.2 Bijdrage BV
De bijdrage van de business unit betaald voetbal bestaat uit een zelfde garantiebedrag van € 125.000
en bijdrage ten behoeve van gezondheidsbevordering (€ 33.000). De business unit betaald voetbal kent
jaarlijks een bijdrage toe aan het SMC ten behoeve van innovatieve projecten (€ 60.000). Deze bijdrage
is gelijk gesteld aan de kosten die worden gemaakt. Binnen de exploitatie van betaald voetbal is in
voorgaande seizoenen een bestemmingsreserve opgebouwd ter compensatie van de afschrijvingen
van de investeringen van het Sportmedisch centrum (€ 224.500).
6. Diensten SMC

Begeleiding nationale selecties
Begeleiding activiteiten
Sportmedische onderzoeken
Sportmedische consulten
Dagrevalidatie
Opbrengsten Fysiotherapie
Overige opbrengsten SMC
Diverse opbrengsten

6.1

Jaarrekening
2019/'20
982
7
77
86
151
371
61

Begroting
2019/'20
1.129
8
110
90
137
400
15

Jaarrekening
2018/'19
1.335
0
105
81
133
380
26

1.735

1.889

2.060
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6.1 Begeleiding nationale selecties
De opbrengsten uit hoofde van de begeleiding van nationale selecties zijn afhankelijk van de
wedstrijdprogramma’s van de vertegenwoordigende teams. De lagere opbrengsten in de jaarrekening
2019/’20 zijn een direct gevolg van de maatregelen in verband met het coronavirus met ingang van
maart 2020.
7. Personeelskosten

Sportgeneeskunde
Sportfysiotherapie
Management & ondersteuning
Ten laste van BV
NOW-regeling
Personeelskosten

Jaarrekening
2019/'20
738
1.163
126
-118
-168

Begroting
2019/'20
973
930
175
-116
0

Jaarrekening
2018/'19
765
1.023
164
-116
0

1.741

1.962

1.835

7.1 Sportgeneeskunde
De personeelskosten voor sportgeneeskunde zijn lager dan begroot, doordat er in de kliniek en
teambegeleiding minder gebruik wordt gemaakt van inhuur dan begroot.
8. Operationele kosten SMC

Verbruik Sportmedische middelen
Kosten medische apparatuur
Wasserij
Verzekeringen SMC
Innovatieve projecten SMC
Kosten teambegeleiding SMC
Kosten fitnessapparatuur
Kosten onderzoeken
Laboratoriumonderzoeken
Kosten Kleding SMC
Kosten MRI / Kosten beeldvorming
Overige kosten SMC
Diverse operationele kosten

Jaarrekening
2019/'20
66
20
6
16
53
14
6
70
5
13
13
2

Begroting
2019/'20
80
20
5
14
50
3
6
41
8
13
10
5

Jaarrekening
2018/'19
76
21
5
14
70
2
6
57
8
10
15
8

284

255

292
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Bijlage 4: KNVB Academie
Balans
Activa

30 juni 2020

30 juni 2019

479

87

38
38

21
21

Immateriële vaste activa

1

Materiële vaste activa
Andere vaste bedrijfsmiddelen

2

Voorraden

3

11

31

Vorderingen
Debiteuren
Vorderingen op groepsmaatschappijen
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Overige vorderingen
Overlopende activa

4
5
6
7
8

151
176
3
154
228
712

85
342
0
106
242
775

Liquide middelen

9

1.481

687

2.721

1.601

Totaal activa
Passiva

30 juni 2020

30 juni 2019

Eigen vermogen

10

0

0

Kortlopende schulden
Crediteuren
Schulden aan groepsmaatschappijen
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Overige schulden
Overlopende passiva

11
12
13
14

189
17
0
166
2.349
2.721

450
7
1
166
977
1.601

2.721

1.601

Totaal passiva
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Exploitatierekening
Jaarrekening
2019/'20

Begroting
2019/'20

Jaarrekening
2018/'19

2.159
574
1.607
163
125
1.717
694
7.039

3.837
341
962
135
200
1.335
400
7.210

2.879
1.262
831
271
191
2.031
284
7.749

3.516
81
741
32
306
506
1.856
7.038

4.329
20
721
23
237
759
1.121
7.210

3.560
31
703
35
216
555
2.648
7.748

1

0

1

-1
0

0
0

-1
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Bedrijfsopbrengsten
Cursusgelden
Subsidies internationale projecten
Bijdragen KNVB entiteiten
UEFA bijdragen
Overige subsidies
Overige baten
Onderlinge bijdragen resultaat
Som der bedrijfsopbrengsten
Bedrijfslasten
Personeelskosten
Afschrijvingen
Facilitair
Bureaukosten
Innovatie- en ontwikkelingskosten
Opleidingen
Internationale activiteiten
Som der bedrijfslasten
Bedrijfsresultaat
Financiële Opbrengsten en Kosten
Resultaat voor belastingen
Vennootschapsbelasting
Resultaat deelnemingen
Exploitatiesaldo

15
16
17
18
19
20

21

22
23
24

Als gevolg van het coronavirus zijn in het voorjaar 2020 de opleidingen en internationale programma’s
opgeschort. Conform de KNVB grondslagen worden baten slechts opgenomen voor zover zij op
balansdatum zijn gerealiseerd. Het overgrote deel van de opleidingen zal op zijn vroegst pas in 2020/’21
worden afgerond waardoor deze baten in komend boekjaar worden verantwoord.
Vanuit de winstbestemming 2018/’19 is door secties amateur- en betaald voetbal een
bestemmingsreserve voor de doorontwikkeling van de KNVB Academie (Elektronische Leeromgeving)
gevormd. Deze volgt uit het strategisch plan van de KNVB, waarbij nadrukkelijk op opleidingen wordt
ingezet.
De stijging van de afschrijvingen en de innovatie- en ontwikkelingskosten worden gedekt vanuit deze
bestemmingsreserve. De onttrekking vanuit de bestemmingsreserve is binnen de exploitatie van de
KNVB Academie in de bijdragen KNVB entiteiten verwerkt.
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Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Wij volstaan met te verwijzen naar de grondslagen zoals deze eerder in deze rapportage zijn vermeld.
De grondslagen zijn voor alle onderdelen van de KNVB gelijk.

Toelichting op de balans
1. Immateriële vaste activa
Immateriële vaste activa
30 juni 2019
Verkrijgingsprijs
Cumulatieve waardevermindering en
afschrijvingen
Boekwaarde
Mutaties 2019/’20
Investeringen
Desinvesteringen
Afschrijvingen
Afschrijvingen desinvesteringen
Netto mutaties
30 juni 2020
Verkrijgingsprijs
Cumulatieve waardeverminderingen en
afschrijvingen
Boekwaarde

Software
133
-46
87

463
0
-71
0
392

596
-117
479

De geactiveerde immateriële vaste activa omvatten investeringen in de ontwikkelingskosten van online
leermiddelen. Afschrijving vindt lineair plaats gedurende een termijn van 5 jaar conform de geldende
waarderingsgrondslagen, vanaf het moment van ingebruikname.
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2. Materiële vaste activa
Andere vaste
bedrijfsmiddelen

Immateriële vaste activa
30 juni 2019
Verkrijgingsprijs
Cumulatieve waardevermindering en
afschrijvingen
Boekwaarde

33
-12
21

Mutaties 2019/’20
Investeringen
Desinvesteringen
Afschrijvingen
Afschrijvingen desinvesteringen
Netto mutaties

27
0
-10
0
17

30 juni 2020
Verkrijgingsprijs
Cumulatieve waardeverminderingen en
afschrijvingen
Boekwaarde

60
-22
38

De geactiveerde andere vaste bedrijfsmiddelen omvatten investeringen in kantoorinventaris in het
bondsbureau. Afschrijving vindt lineair plaats gedurende een termijn van 5 jaar conform de geldende
waarderingsgrondslagen, vanaf het moment van ingebruikname.
3. Voorraden

Drukwerken
Voorziening voor incourantheid

30 juni 2020
48
-37
11

30 juni 2019
63
-32
31

30 juni 2020
163
-12
151

30 juni 2019
112
-27
85

30 juni 2020
22
154
0
176

30 juni 2019
11
187
144
342

4. Debiteuren
Debiteuren
Voorziening voor oninbaarheid
5. Vorderingen op groepsmaatschappijen

Rekening Courant KNVB Bondsgerelateerde activiteiten
Rekening Courant KNVB Amateurvoetbal
Rekening Courant KNVB Betaald Voetbal

De rekening-courant saldi tussen de diverse entiteiten binnen de KNVB worden maandelijks vereffend.
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6. Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting

30 juni 2020

30 juni 2019

3

0

3

0

30 juni 2020
5
149
154

30 juni 2019
50
56
106

7. Overige vorderingen

Voorschotten
Overige vorderingen

De post voorschotten betreft uitbetaalde voorschotten, die met name zijn uitgekeerd aan (lokale)
projectpartners internationale projecten. De projectpartners dienen hier nog verantwoording over af te
leggen aan de KNVB.
De post vorderingen op korte termijn betreft met name nog te ontvangen bedragen ten aanzien van
internationale projecten.
8. Overlopende activa
30 juni 2020
30 juni 2019
Subsidiegelden
189
96
Vooruitbetaalde bedragen
39
146
228
242
De post subsidiegelden betreft nog te ontvangen subsidiegelden ten aanzien van internationale
projecten.
De post vooruitbetaalde bedragen betreft betaalde kosten ten aanzien internationale projecten en
opleidingen voor het volgend seizoen.
9. Liquide middelen

Banktegoeden

30 juni 2020
1.481

30 juni 2019
687

1.481

687

10. Eigen vermogen

Wettelijke reserves
Overige reserves

30 juni 2020

30 juni 2019

479

87

-479

-87

0

0
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10.1 Wettelijke reserves
Beginbalans wettelijke reserves
Van overige reserves
Naar overige reserves
Eindbalans

2019/’20
87
392
0
479

2018/’19
113
0
-26
87

Ter hoogte van de geactiveerde kosten voor ontwikkeling (immateriële vaste activa) is een wettelijke
reserve gevormd.

10.2 Overige reserves
Beginbalans overige reserves
Van wettelijke reserves
Naar wettelijke reserves
Eindbalans

2019/’20
-87
0
-392
-479

2018/’19
-113
26
0
-87

30 juni 2020
16
1
0
17

30 juni 2019
0
0
7
7

11. Schulden aan groepsmaatschappijen

Rekening Courant KNVB Betaald Voetbal
Sportlink Services B.V.
Woudschoten - KNVB V.o.f.

De rekening-courantsaldi tussen de diverse entiteiten binnen de KNVB betreffen een momentopname
en worden maandelijks vereffend. Over openstaande saldi wordt geen rente berekend.
12. Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting

30 juni 2020

30 juni 2019

0

1

0

1

13. Overige schulden

Overige schulden

30 juni 2020
166
166

30 juni 2019
166
166
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14. Overlopende passiva

Subsidiegelden
Transitoire rente
Vooruitontvangen (cursus)gelden

30 juni 2020
233
1
2.115
2.349

30 juni 2019
51
1
925
977

De post subsidiegelden betreft vooruitontvangen subsidiegelden voor toekomstige projectuitgaven.
De post vooruitontvangen (cursus)gelden betreft (cursus)gelden voor het volgend seizoen.

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN ACTIVA EN VERPLICHTINGEN
Er zijn leasecontracten afgesloten betreffende auto’s ten behoeve van het personeel met een per
balansdatum resterende looptijd van maximaal vijf jaar. Het totaal van deze verplichting bedraagt per
balansdatum circa € 120.000, waarvan circa € 37.000 binnen 12 maanden vervalt.
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Toelichting op de exploitatierekening
15. Cursusgelden
De opbrengsten uit cursusgelden zijn lager dan begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het
opschorten van de opleidingen in het voorjaar 2020 als gevolg van het coronavirus. De opleidingen
zullen op zijn vroegst in 2020/’21 worden hervat.
16. Subsidies internationale projecten
De post subsidies internationale projecten bestaan in 2019/’20 uit subsidies voor de projecten “Football
for Water, Sanitation and Hygiene” (aflopend in 2019/’20), “Sport for Development”, “Football for Youth
Employability, Leadership and Participation” en het “Programma Voetbalontwikkeling Bonaire 20192023”. De subsidies zijn gebaseerd op de begrote projectkosten voor zover deze als subsidiabel kunnen
worden aangemerkt conform de afspraken die zijn gemaakt met de subsidieverstrekkers.
De subsidies internationale projecten zijn hoger dan begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door
voorzetting van het project “Sport for Development” vanaf 2020 alsmede de nieuwe projecten “Football
for Youth Employability, Leadership and Participation” en “Programma Voetbalontwikkeling Bonaire
2019-2023”.
17. Bijdragen KNVB entiteiten

Bijdrage KNVB Bondsgerelateerde activiteiten
Bijdrage KNVB Betaald Voetbal
Bijdrage KNVB Amateurvoetbal
Bijdragen KNVB entiteiten

Jaarrekening
2019/'20
63
296
1.248
1.607

Begroting Jaarrekening
2019/'20
2018/'19
63
63
0
75
899
693
962
831

Met ingang van 2016/’17 worden de opbrengsten en kosten van de voormalige districtsactiviteiten en
de landelijke opleidingen in de jaarrekening van de KNVB Academie verantwoord. Het tekort op de
voormalige districtsactiviteiten wordt middels een bijdrage van KNVB Amateurvoetbal gecompenseerd.
Als gevolg van het niet kunnen afronden van de opleidingen voor balanseinde is de bijdrage KNVB
Amateurvoetbal in 2019/’20 circa € 400.000 hoger als begroot. De opgeschorte opleidingen zullen op
zijn vroegst in 2020/’21 worden hervat, waardoor het positieve resultaat op deze opleidingen in de
bijdrage KNVB Amateurvoetbal van komend seizoen wordt verantwoord.
Daarnaast zijn de bijdragen KNVB entiteiten hoger dan begroot door de kosten van de doorontwikkeling
van de KNVB Academie (Elektronische Leeromgeving). De onttrekking vanuit de bestemmingsreserve
(van in totaal € 363.000) is binnen de exploitatie van de KNVB Academie in de bijdragen KNVB entiteiten
verwerkt.
18. UEFA bijdragen
Deze post bestaat uit bijdragen vanuit de UEFA HatTrickgelden voor Coaching Convention en UEFA
ASSIST (internationaal programma).
19. Overige baten
De overige baten bestaan onder andere uit opbrengsten uit hoofde van internationale cursussen, MVOgerelateerde projecten, sponsorovereenkomsten en opbrengsten drukwerk.
De overige baten zijn hoger dan begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een verantwoorde
opbrengst met betrekking tot de aanleg van mini-kunstgrasvelden in Suriname.
Ten opzichte van de hogere opbrengsten staan ook hogere kosten uit internationale activiteiten (zie 24.
Kosten internationale activiteiten).
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20. Onderlinge bijdragen resultaat
Deze bijdrage vloeit voort uit het reguliere negatieve resultaat van de KNVB Academie. Per businessunit
wordt 50% van het negatieve resultaat van ca. € 694.000 bijgedragen, zijnde € 347.000. De stijging van
de onderlinge bijdragen in het resultaat wordt nagenoeg geheel veroorzaakt door het opschorten van
de opleidingen en internationale programma’s. De opgeschorte opleidingen zullen op zijn vroegst in
2020/’21 worden hervat, waardoor het positieve resultaat op deze opleidingen in komend seizoen wordt
verantwoord.
21. Personeelskosten

Personeelskosten (incl. medewerkers
op internationale projecten)
Interne docenten
Externe docenten
Personeelskosten

Jaarrekening
2019/'20

Begroting
2019/'20

Jaarrekening
2018/'19

2.062
465
989
3.516

2.210
437
1.682
4.329

2.109
312
1.139
3.560

De personeelskosten (inclusief medewerkers op internationale projecten) zijn lager dan begroot. Dit
wordt voornamelijk veroorzaakt door de tegemoetkoming in de loonkosten (NOW-regeling).
De externe docenten zijn lager dan begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het opschorten
van de opleidingen en internationale programma’s als gevolg van het coronavirus.
22. Innovatie- en ontwikkelingskosten
De innovatie- en ontwikkelingskosten zijn hoger dan begroot. Deze stijging volgt uit de doorontwikkeling
van de KNVB Academie (Elektronische Leeromgeving).
23. Opleidingen
De kosten opleidingen zijn lager dan begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het opschorten
van de opleidingen als gevolg van het coronavirus.
24. Kosten internationale activiteiten
De kosten internationale activiteiten zijn hoger dan begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de
aanleg van mini-kunstgrasvelden in Suriname en nieuwe subsidiabele internationale projecten.
Ten opzichte van de hogere kosten internationale activiteiten staan ook hogere opbrengsten uit
internationale activiteiten (zie 16. Subsidies internationale projecten en 19. Overige baten).
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Bijlage 5: KNVB Bondsgerelateerde activiteiten
Balans
Activa

30 juni 2020 30 juni 2019

Immateriële vaste activa

1

84

135

Materiële vaste activa

2

5.744

6.112

Financiële vaste activa

3

1.109

978

Voorraden

4

173

165

Vorderingen

5

1.430

1.506

Liquide middelen

6

3

971

8.543

9.867

Totaal activa

Passiva

30 juni 2020

30 juni 2019

Eigen vermogen

7

1.581

1.581

Voorzieningen

8

1.019

797

Langlopende schulden

9

3.600

3.800

Kortlopende schulden

10

2.343

3.689

8.543

9.867

Totaal passiva
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Exploitatierekening
Uit hoofde van bondsgerelateerde activiteiten is sprake van een beperkt aantal opbrengsten en kosten,
die in onderstaande exploitatierekening worden gespecificeerd. De bijdragen vanuit amateurvoetbal
(AV) en betaald voetbal (BV) maken hiervan onderdeel uit.
Jaarrekening
2019/'20

Begroting
2019/'20

Jaarrekening
2018/'19

1.900
1.388
0
50
6
137

1.900
885
0
50
0
80

1.900
1.100
0
67
37
-48

Som der bedrijfsopbrengsten

3.481

2.915

3.056

Bedrijfslasten
Lonen, salarissen en sociale lasten
Huisvestingskosten
Bestuurs- en commissiekosten
Communicatiekosten
Kosten ondersteuning en advisering
Onderlinge bijdragen KNVB-entiteiten
Overige bedrijfslasten

239
478
439
0
0
2.309
0

242
483
534
2
0
1.810
0

190
481
189
2
0
2.272
1

3.465

3.071

3.135

16

-156

-79

1

-2

-1

17

-158

-80

-17

158

0
80

0

0

0

Bedrijfsopbrengsten
UEFA bijdragen
FIFA bijdragen
Resultaat stichting Events KNVB
Bijdragen door KNVB-entiteiten
Overige baten
Onderlinge bijdragen resultaat

11
12

13

14

Som der bedrijfslasten

Bedrijfsresultaat
Financiële Opbrengsten en Kosten
Resultaat voor belastingen
Belastingen
Resultaat deelnemingen
Resultaat na belastingen

15

Verdeelsleutels facilitair bedrijf
De overheadkosten van het facilitair bedrijf en de doorberekeningen op basis van de interne
verdeelsleutels worden na de toelichting op de exploitatierekening van de bondsgerelateerde activiteiten
gespecificeerd.
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Wij volstaan met verwijzing naar de grondslagen zoals deze eerder in deze rapportage zijn vermeld.
De grondslagen zijn voor alle onderdelen van de KNVB gelijk.
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Toelichting op de balans
1. Immateriële vaste activa

30 juni 2019
Verkrijgingsprijs
Cumulatieve waardevermindering en afschrijvingen
Boekwaarde
Mutaties 2019/’20
Investeringen
Desinvesteringen
Afschrijvingen
Afschrijvingen desinvesteringen
Netto mutaties
30 juni 2020
Verkrijgingsprijs
Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen
Boekwaarde

Software

Totaal

1.204
-1.069
135

1.204
-1.069
135

0

-51

0
0
-51
0
-51

1.204
-1.120
84

1.204
-1.120
84

-51

De geactiveerde immateriële vaste activa omvatten de investeringen in de automatiseringsomgeving
(o.a. HR-systeem, Intranet, de digitale crediteurenadministratie en AFAS Financieel). Afschrijving vindt
lineair plaats gedurende een termijn van 5 jaar conform de geldende waarderingsgrondslagen, vanaf
het moment van ingebruikname.
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2. Materiële vaste activa

30 juni 2019
Verkrijgingsprijs
Cumulatieve waardeverminderingen en
afschrijvingen
Boekwaarde
Mutaties 2019/’20
Investeringen
Desinvesteringen
Afschrijvingen
Afschrijvingen desinvesteringen
Netto mutaties
30 juni 2020
Verkrijgingsprijs
Cumulatieve waardeverminderingen en
afschrijvingen
Boekwaarde

Bedrijfsgebouwen
en -terreinen

Andere vaste
bedrijfsmiddelen

Totaal

9.557

1.797

11.354

-4.149
5.408

-1.093
704

-5.242
6.112

8

260

-336

-300

-328

-40

268
0
-636
0
-368

9.565

2.057

11.622

-4.485

-1.393

-5.878

5.080

664

5.744

In de bedrijfsgebouwen en –terreinen is het bondsbureau te Zeist verantwoord. De investeringen
gedurende het boekjaar hebben betrekking op de verbouwing van het bondsbureau.
In de andere vaste bedrijfsmiddelen zijn met name kantoorautomatisering en kantoorinventaris
verantwoord. De investering in het boekjaar 2019/’20 betreft voornamelijk aanschaf van
kantoorautomatisering.
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3. Financiële vaste activa
30 juni 2020

30 juni 2019

659
0
659
Langlopende vorderingen op verbonden partijen en groepsmaatschappijen
Lening KNVB aan KNVB Campus BV
450
Lening Onroerend Goed Stichting K.N.V.B.-Sportcentrum
Zeist (S.S.Z.)
0
450

528
0
528

Stand per 30 juni

978

Deelnemingen in groepsmaatschappijen
Deelneming Sportlink Services
Deelneming KNVB Campus B.V.

Deelneming Sportlink Services B.V.
Beginbalans
Resultaat boekjaar
Eindbalans

1.109

2019/'20
528
131
659

450
0
450

2018/'19
463
65
528

Sportlink Services B.V. is in december 2002 opgericht met als voornaamste doelstelling het ontwikkelen
en als dienst leveren van toepassingsprogrammatuur ten behoeve van sportorganisaties. De
nettovermogenswaarde per 30 juni 2020 van Sportlink Services B.V. bedraagt circa € 1.319.000 (30 juni
2019: circa € 1.057.000). Per 30 juni 2020 bezit de KNVB 50% van het gestorte aandelenkapitaal van
Sportlink Services B.V.
Deelneming KNVB Campus B.V.
Beginbalans
Resultaat boekjaar
Dotatie voorziening negatieve waarde deelnemingen
Eindbalans

2019/'20
0
-148
148
0

2018/'19
0
15
-15
0

KNVB Campus B.V. is op 5 juni 2015 opgericht met als voornaamste doelstelling het mogelijk maken
en bevorderen van voetbal en voetbalgerelateerde activiteiten met een nationale en internationale
uitstraling en het creëren van een centrum met nationale en internationale uitstraling, waarin de
ontwikkeling van voetbal, ontmoeting en de unieke Nederlandse voetbalbeleving centraal staan.
Het geplaatste aandelenkapitaal bedraagt € 1. De nettovermogenswaarde per 30 juni 2020 van KNVB
Campus B.V. bedraagt circa negatief € 400.000 (30 juni 2019: circa negatief € 251.000). Per 30 juni
2019 bezit de KNVB 100% van het gestorte aandelenkapitaal van KNVB Campus B.V.
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Vorderingen op groepsmaatschappijen
Lening KNVB Campus B.V.
Beginbalans lening S.S.Z.
Vrijval
Af: Voorziening
Eindbalans S.S.Z.
Stand per 30 juni

30 juni 2020
450

30 juni 2019
450

0
0
0
0

2.813
-2.813
0
0

450

450

De KNVB heeft een renteloze geldlening aan de KNVB Campus B.V. verstrekt met een looptijd van 5
jaar tot uiterlijk 1 september 2022.
4. Voorraden

Drukwerken
Promotiematerialen
Jubileum- en relatiegeschenken
Stand per 30 juni

30 juni 2020
10
117
46
173

30 juni 2019
14
101
50
165

30 juni 2020
1
578

30 juni 2019
51
384

283
30
538
1.430

450
2
619
1.506

5. Vorderingen
Vorderingen
Debiteuren
Vorderingen op groepsmaatschappijen
Vorderingen op participanten
Belastingen en sociale premies
Overige vorderingen
Overlopende activa
Stand per 30 juni

Belastingen en sociale premies betreft voornamelijk de nog te ontvangen BTW - suppletie 2017/’18. De
rekening-courant saldi tussen de diverse entiteiten binnen de KNVB worden maandelijks vereffend.
Debiteuren
Debiteuren
Voorziening voor oninbaarheid
Stand per 30 juni

30 juni 2020
1
0
1

30 juni 2019
52
-1
51

Overlopende activa
Vooruitbetaalde bedragen en overlopende activa
Transitoire rente
Overige vorderingen
Totaal overlopende activa

30 juni 2020
508
30
30
568

30 juni 2019
591
28
2
621

De post vooruitbetaalde bedragen en overlopende activa betreft met name pensioenpremie voor de
maand juli en contracten met een looptijd na 30 juni.
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6. Liquide middelen

Banktegoeden
Kas
Stand per 30 juni

30 juni 2020
0
3
3

30 juni 2019
968
3
971

30 juni 2020
0
1.581
1.581

30 juni 2019
0
1.581
1.581

2019/'20
0
0
0
0
2019/'20
1.581

2018/'19
325
125
-450
0
2018/'19
1256
325
1.581

De liquide middelen staan ter vrije beschikking.
7. Eigen vermogen
Eigen vermogen
Wettelijke reserve
Overige reserves
Stand per 30 juni
Eigen vermogen
Beginbalans wettelijke reserves
Naar overige reserves
Resultaat deelneming Sportlink Services B.V.

Beginbalans overige reserves
Van wettelijke reserve
Eindbalans

1.581

8. Voorzieningen

Stand per 1 juli 2019
Toevoegingen
Onttrekkingen

Voorziening
groot
Voorziening
onderhoud
pensioenbondsbureau verplichtingen
543
2
134
0
-59
-1
618
1

Voorziening
negatieve
waarde
deelnemingen
252
148
0
400

Totaal
797
282
-60
1.019

Voor toekomstige uitgaven ten behoeve van groot onderhoud is een voorziening gevormd. De
toevoeging aan de voorziening wordt bepaald op basis van het geschatte bedrag van het onderhoud en
de periode die telkens tussen de werkzaamheden van groot onderhoud verloopt.
Aangezien de waardering van de deelneming KNVB Campus B.V. volgens de nettovermogenswaarde
negatief is, is deze deelneming binnen de financiële vaste activa op nihil gewaardeerd. Doordat de
KNVB geheel of gedeeltelijk instaat voor de schulden van deze deelneming, wordt hiervoor een
voorziening negatieve waarde deelnemingen van circa € 400.000 getroffen.
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9. Langlopende schulden

Beginbalans lening betaald en amateurvoetbal
Van kortlopende schulden
Aflossing boekjaar
Naar Kortlopende schulden
Eindbalans

2019/'20
3.800
200
-200
-200
3.600

2018/'19
4000
200
-200
-200
3.800

10. Kortlopende schulden

Crediteuren
Schulden aan kredietinstellingen
Schulden aan groepsmaatschappijen
Kortlopende lening t.b.v uitbreiding
bondsbureau/kantoorautomatisering
Belastingen en sociale premies
Pensioenen
Overige schulden
Overlopende passiva
Stand per 30 juni

30 juni 2020
61
48
651

30 juni 2019
785
0
628

200
1.002
22
357
2
2.343

200
1.470
111
487
8
3.689

Niet in balans opgenomen activa en verplichtingen
Er zijn leasecontracten afgesloten betreffende auto’s ten behoeve van het personeel met een per
balansdatum resterende looptijd van maximaal vijf jaar. Het totaal van deze verplichting bedraagt per
balansdatum circa € 27.000, waarvan circa € 27.000 binnen 12 maanden vervalt.
De waarde van de kledingvoorraad uit hoofde van het sponsorcontract met Nike bedraagt per 30 juni
2020 circa € 1.464.000 (30 juni 2019: circa € 1.315.000). Deze kledingvoorraad is op nihil gewaardeerd.
Ter zekerheid van een door de ING-Bank aan de Onroerend Goed Stichting KNVB Sportcentrum Zeist
(S.S.Z.) verstrekte lening is door de KNVB € 1.157.000 aan creditgelden verpand.
De KNVB heeft zich garant gesteld voor de rente en aflossingen met betrekking tot de geldlening van
S.S.Z. ad € 6,7 miljoen ten behoeve van de herontwikkeling van het KNVB Sportcentrum.
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Toelichting op de exploitatierekening
11. UEFA Solidariteitsbijdrage
Het HatTrick programma (HatTrick IV) loopt tot en met het boekjaar 2019/’20. De jaarlijkse uitkering
bedraagt maximaal € 1.900.000.
12. FIFA Forward bijdrage
Vanaf kalenderjaar 2019 is het nieuwe FIFA Forward Programme van start gegaan. Het FIFA Forward
Programme loopt tot en met het kalenderjaar 2022. De FIFA-bijdrage voor het seizoen 2019/’20
bedraagt circa € 1.218.000.
13. Bestuurs- en commissiekosten
De bestuurs- en commissiekosten zijn als volgt gespecificeerd:
Jaarrekening
2019/'20
Bestuurs- en commissiekosten
36
Internationale bijeenkomsten
126
Receptie- en representatiekosten
245
Huldeblijken
19
Kosten bondsvergadering
13
Kosten diverse commissies
0

Begroting
2019/'20
70
130
295
22
15
2

Jaarrekening
2018/'19
105
27
16
18
22
1

439

534

189

Internationale bijeenkomsten
In het boekjaar 2019/’20 heeft er een UEFA congres inzake het EK 2020 plaatsgevonden. De
organisatiekosten bedragen circa € 100.000.
Receptie- en representatiekosten
In het boekjaar 2019/’20 heeft er een voetbalcongres/symposium plaatsgevonden tevens is er afscheid
genomen van de bondsvoorzitter. De kosten hiervan bedragen circa € 231.000.
14. Onderlinge bijdragen KNVB-entiteiten
De onderlinge bijdragen KNVB-entiteiten zijn als volgt gespecificeerd:
Jaarrekening
2019/'20
Bijdrage aan KNVB Academie inzake
internationale projecten
63
Uitkeringen met betrekking to UEFA
14.1
1.150
Uitkeringen FIFA Forward operational costs 14.2
606
Uitkeringen FIFA Forward projects
14.3
490
Totaal onderlinge bijdragen KNVB-entiteiten
2.309

Begroting
2019/'20

Jaarrekening
2018/'19

63
1.150
597
0
1.810

63
1.150
790
269
2.272
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14.1

Uitkeringen met betrekking tot UEFA

Nationale selecties amateurvoetbal
Nationale selecties betaald voetbal
Bijdrage in kosten Futsal Cup en
Women’s Champions League
Uitkering inzake Coaching Convention
Uitkering inzake Grassroots Charter
Uitkering inzake Referee Convention
Uitkering inzake Women’s football
development
Uitkering inzake Corporate social
responsibility
Uitkering inzake Elite youth player
development
Uitkering inzake Integrity activities
Totaal
14.2

Jaarrekening
2019/'20
250
150
55
45
100
150
100

Begroting
2019/'20
250
150
55
45
100
150
100

Jaarrekening
2018/'19
250
150
55
45
100
150
100

100

100

100

50

50

50

100

100

100

50
1.150

50
1.150

50
1.150

Uitkeringen FIFA Forward operational

Uitkering inzake technical director
Uitkering inzake men’s championship or
league
Uitkering inzake women’s championship or
league
Uitkering inzake nationale team mannen
Uitkering inzake nationale team vrouwen
Uitkering inzake boys’ championship or
league
Uitkering inzake girls’ championship or
league
Uitkering inzake boys’ national team
Uitkering inzake girls’ national team
Uitkering inzake promotie en ontwikkeling
women’s football
Uitkering inzake promotie en ontwikkeling
grassroots football
Uitkering inzake spelers registratiesysteem
Uitkering inzake arbitrage
Totaal

Jaarrekening
2019/'20
0

Begroting
2019/'20
0

Jaarrekening
2018/'19
42

61

60

84

61
61
61

60
60
60

84
42
124

61

60

83

61
60
60

60
60
59

83
41
41

0

0

41

0
60
60
606

0
59
59
597

41
42
42
790

De FIFA-bijdragen voor operationele kosten bedraagt € 897.000. Deze bijdrage wordt op basis van de
door de FIFA gestelde voorwaarden voor circa € 212.000 toebedeeld aan de businessunit BV en voor
circa € 394.000 toebedeeld aan de businessunit AV. De resterende bijdrage van circa € 291.000 blijft
binnen de bondsgerelateerde activiteiten, ter (gedeeltelijke) dekking van de kosten verband houdend
met de functie van Secretaris-Generaal.
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14.3

Uitkeringen FIFA Forward Projects

Uitkering inzake kluppie
Uitkering inzake KNVB Assist (Rinus)
Uitkering inzake verbetering service BVO
Uitkering inzake kicks
Uitkering inzake Accredited Course Safety
Officers
Uitkering inzake Attractive competitions
Uitkering inzake Video-Assistent-referee
Uitkering inzake Voetbal TV
Uitkering inzake Data Service Hub

Jaarrekening
2019/'20
0
119
80
0
0
51
0
107
133
490

Totaal

Begroting
2019/'20
0
0
0
0

Jaarrekening
2018/'19
7
0
0
52

0

27
53
130
0
0
269

0
0
0
0
0

De FIFA-bijdragen voor projecten bedraagt € 490.000. Deze bijdrage wordt op basis van de
verschillende aan het beleidsplan gerelateerde ingediende projecten voor circa € 190.000 toebedeeld
aan de businessunit BV en voor circa € 300.000 toebedeeld aan de businessunit AV.
15. Resultaat deelnemingen
De resultaat deelnemingen zijn als volgt gespecificeerd:

Resultaat deelneming Sportlink Services
B.V.
Resultaat deelneming KNVB Campus B.V.
Totaal resultaat deelnemingen

Jaarrekening
2019/'20

Begroting
2019/'20

Jaarrekening
2018/'19

131

122

65

-148
-17

36

15
80

158

Resultaat deelneming Sportlink Services B.V.
Op basis van de definitieve jaarrekening is het positieve resultaat deelneming Sportlink Services B.V.
van circa € 131.000 in de jaarrekening 2019/’20 verantwoord.
Resultaat deelneming KNVB Campus B.V.
Op basis van de definitieve jaarrekening is het negatieve resultaat deelneming KNVB Campus B.V.
van circa€ 148.000 in de jaarrekening 2019/’20 verantwoord.
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Bijlage 6: Facilitair bedrijf
Binnen het facilitair bedrijf worden de overheadkosten en de doorberekeningen op basis van de interne
verdeelsleutels verantwoord. In onderstaande exploitatierekening worden de opbrengsten en kosten
gespecificeerd.

Exploitatierekening
Jaarrekening
2019/'20

Begroting
2019/'20

Jaarrekening
2018/'19

Bijdragen door KNVB-entiteiten
Bijdragen derden

8.015
146

7.673
150

7.707
152

Som der bedrijfsopbrengsten

8.161

7.823

7.859

2.370

2.505

2.574

51
636
660
549
3.424
274

51
613
655
516
2.972
314

7.964

7.626

72
590
693
510
2.915
299
0
7.653

197

197

206

-197

-197

-206

Resultaat voor belastingen

0

0

0

Belastingen

0

0

0

Resultaat na belastingen

0

0

0

Bedrijfsopbrengsten

Bedrijfslasten
Lonen, salarissen en sociale lasten
Afschrijvingen immateriële vaste
activa
Afschrijvingen materiële vaste activa
Huisvestingskosten
Bureaukosten
ICT-kosten
Kosten ondersteuning en advisering
Kosten strategie en onderzoek
Som der bedrijfslasten
Bedrijfsresultaat
Financiële Opbrengsten en Kosten
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BIJLAGE 2.

P. 90

Terug naar inhoudsopgave

BLIJVEN VOETBALLEN, VERBINDEN EN VERENIGEN
Inzet KNVB bij debat over begroting Sport en Bewegen van 30 November 2020

Sinds maart 2020 is het virus onder ons. Het is grillig en onvoorspelbaar. Het legt de samenleving stil en daarmee ook het
Nederlands voetbal. Het wegvallen van competities, geen publiek langs de lijn en in de stadions, stille amateurcomplexen en
geen actief verenigingsleven. Dit alles is een enorm gemis voor voetballers, vrijwilligers en alle supporters. De Nederlandse
verenigingscultuur is uniek. Voetbalverenigingen brengen en houden al meer dan 130 jaar mensen van allerlei achtergronden in
beweging. Daarom is het behoud van onze unieke voetballandschap cruciaal voor een gezonde en hechte samenleving.

Plan B: Blijven voetballen
in tijden van corona
Verantwoord toewerken naar
competitievoetbal.

Steun de maatschappelijke
kracht van voetbalevenementen

Deltaplan: De toekomst van
het Nederlands voetbal

1

Samenwerking met de overheid om van
de Nederlandse sportevenementen
een succes te maken.

7

Betaald voetbal wil onderdeel
zijn van de oplossing.

2

6

3

Aanvalsplan tegen racisme
& discriminatie

Stoppen van criminele
ondermijning in de sport

Samenwerking met verschillende overheden en het voetbal om discriminatie en
racisme in het voetbal te bestrijden.
Ons voetbal is van iedereen.

Samenwerking met overheid, politie en
belastingdienst om criminelen buiten
de sport te houden.

5

4

Gezonde & vitale samenleving

Vrouwenvoetbal:
Een eerlijke sportdroom

Gebruik de sport om Nederland mentaal
en fysiek gezond te houden.

Versterking positie vrouwen in de sport.
Eerlijke en gelijke kansen om sportdroom
te verwezenlijken.

Overheid

Samen met de overheid willen we het Nederlands voetbal voor iedereen
toegankelijk houden, zodat iedereen ervan kan genieten op zijn of haar manier.

