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BESLUITENLIJST 

vergadering, cluster 2 veldvoetbal gehouden op 10 april 2012 
bij de vereniging VC Vlissingen te Vlissingen 

Aanwezig:  
De verenigingen: Arnemuiden, Cortgene/JVOZ, De Noormannen, Oostkapelle, Serooskerke, VCK, Veere, Vlissingen, Walcheren, Zeeland Sport, Zeelandia Middelburg 
De bestuursleden: Bart Bruggeman (voorzitter) en Henk Visser 
De clusterafgevaardigden: Joop Wattel, Carel Peterson, Willy Spinnewijn 
Afgevaardigde AV: Wim Vermeule en Ben van Olffen 
Overige belangstellenden: Adrie de Willigen, Jan Stuut en Wim Jagt 
Namens de arbeidsorganisatie: Mark van Berkum (districtsmanager) en Liesbeth Kole (notulist) 

Agendapunt Eventuele discussie Besluit 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 
  

2.1. Berichten van verhindering Er is bericht van verhindering ontvangen van de 
vereniging Domburg. 
 

 

3. Besluitenlijst clustervergadering  
    najaar 2011 

 
 

 
De besluitenlijst wordt vastgesteld. 

4. Districtsonderwerpen 
 

  

4.1. Evaluatie winterstop  
 

De vergadering neemt dit voor kennisgeving aan. 

5. Rondvraag 
 

  

Oostkapelle De vrouwen van Oostkapelle hebben zowel de 
wedstrijden om de 1/8 finale als 1/ 4 finale beker 
uit gespeeld. Dit heeft hoge kosten voor de 
vereniging tot gevolg. Bij de mannen geldt een 
andere regeling en gevraagd wordt hoe deze 
regeling kan worden gelijk gesteld voor zowel 
vrouwen als mannen? 
De vereniging zal dit overigens ook schriftelijk 
aankaarten bij het districtskantoor. 
 

Afgesproken wordt het mailbericht van de vereniging 
af te wachten en te kijken wat de (on) mogelijkheden 
zijn. Uiteraard wordt hierover contact opgenomen met 
de vereniging. 
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Carel Peterson De kampioenen ontvangen geen schalen meer, 
maar medailles. De reacties hierop zijn wisselend. 
Waarom is dit besluit genomen?  

Aangegeven wordt dat op initiatief van Zuid I landelijk 
is gekeken naar de attenties bij een kampioenschap. 
Landelijk is nu besloten dat alle kampioenen 
medailles ontvangen. Ook de vrouwen (voor wat 
betreft de standaardklassen) worden hierin 
meegenomen. Voordeel is dat met dit besluit op 
uniforme wijze kampioenen gehuldigd worden. Het 
gevolg is wel dat er een andere attentie beschikbaar 
wordt gesteld dan wij in Zuid I gewend waren. 

   

Zeelandia Middelburg Bedankt het districtskantoor voor de nominatie van 
de vereniging voor de Rinus Michels Award 
Stimuleringsprijs jeugdopleiding amateurvoetbal 
2011/’12. 
 
Roept de verenigingen op ervoor te zorgen dat de 
scheidsrechters een goede “plek” krijgen waar men 
zich kan omkleden en voorbereiden op de 
wedstrijd. 

 

   

VCK/Arnemuiden Gevraagd wordt naar de status van de problemen 
bij Sportlink gezien de problemen van een aantal 
weekenden. Kan de KNVB garanderen dat 
Sportlink in de lucht blijft?  
Alle verenigingen vullen omstreeks 16.15/16.30 
uur het wedstrijdformulier in en dan zijn er vaak 
problemen. De vrijwilligers zijn dan genoodzaakt 
soms tot 17.30/18.00 uur te blijven zitten. 

De KNVB heeft begrip voor de problemen waar de 
verenigingen mee te maken krijgen als het DWF niet 
goed werkt en vindt dit ook heel vervelend.  
 
De verenigingen hebben een mailbericht ontvangen 
over de problemen met het digitaal wedstrijdformulier. 
Naar aanleiding van de problemen zijn diverse acties 
ondernomen, waardoor afgelopen twee weekenden 
gelukkig weer 96 % van de wedstrijdformulieren 
digitaal ingediend zijn. De KNVB heeft er vertrouwen 
in dat de getroffen maatregelen bijdragen aan een 
goed werkend digitaal wedstrijdformulier. Uiteraard 
zal zorgvuldig gekeken blijven worden naar het 
uitbreiden van het DWF.  
Het blijkt dat de capaciteit geen probleem vormt, 
aangezien op het drukste tijdstip slechts 50 % van de 
capaciteit wordt benut.  
 
Wellicht liggen een aantal problemen ook aan de 
verbinding bij de verenigingen. Daarop heeft de 
KNVB geen grip. 
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VCK In geval van een tuchtzaak is er weinig tijd om 
verweer te voeren en gevraagd wordt of deze 
termijn kan worden verruimd.  
De vereniging ontvangt geen reactie indien het 
verweerschrift wordt gehonoreerd (ook niet via 
Sportlink Club) en gevraagd wordt of de vereniging 
hiervan op de hoogte gesteld kan worden. 

Deze opmerking zal worden meegenomen. 

6. Algemeen 
 

  

6.1. Bestuurlijke vernieuwing Zeelandia Middelburg vindt het belangrijk dat 
Zeeland is vertegenwoordigd in de focusgroepen 
en ook straks vertegenwoordigd blijft. Zeeland 
heeft te maken met krimp en hiervoor moet wel 
aandacht blijven. 
 
Aangegeven wordt dat de vertegenwoordiging niet 
per Provincie, maar per district is geregeld. 
Planning is dat in het najaar de eerste 
aanpassingen zullen worden voorgelegd aan de 
verenigingen. 
 
Overigens gaat de bestuurlijke vernieuwing niet 
over het beleid maar over de structuur. Het district 
Zuid I is van mening dat het contact met en een 
goede vertegenwoordiging van de verenigingen 
moet blijven gehandhaafd. 
 

De vergadering neemt dit voor kennisgeving aan. 

6.2. Naar een Veiliger Sportklimaat De voorzitter roept de verenigingen op hieraan 
mee te werken. 

De vergadering neemt dit voor kennisgeving aan. 

7. Beleidsbrief 2012/’13 
  

De vergadering neemt dit voor kennisgeving aan. 

8. Financiën 
 

  

8.1. Begroting amateurvoetbal 2012/’13 Afgevraagd wordt hoe winst kan worden behaald 
uit de beker? 
Aangegeven wordt dat de E- en F pupillen hieraan 
zullen gaan deelnemen. Dit gebeurt al in andere 
districten. Tot op heden zijn in Zuid I nog geen 
bekeractiviteiten voor deze categorie 

De vergadering geeft het advies akkoord te gaan met 
de begroting 2012/’13. 
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georganiseerd. Een peiling leidt tot de verwachting 
van veel deelname. 
 
De projectkosten zijn verviervoudigd en 
afgevraagd wordt hoe dit kan. 
Lopende dit seizoen zijn extra gelden beschikbaar 
gesteld door het Ministerie van VWS voor 
specifieke activiteiten. Overigens geldt dat tegen 
over deze baten gelijke kosten staan. 

   

9. Veldvoetbal 
  

9.1. Topklasse en contractspelers in het amateurvoetbal Opgeroepen wordt om de verenigingen te 
verplichten een door de KNVB opgesteld contract 
te gebruiken.  
 
Op de vraag hoeveel contracten zijn geregistreerd 
wordt aangegeven dat dit een beperkt aantal is. 

De vergadering geeft overwegend steun aan de 
oproep de verenigingen te verplichten een door de 
KNVB opgesteld contract te gebruiken. 
 
 

   

9.2. Verbetering reservevoetbal mannen   

   

4. Aanbevelingen competitiestructuur reservevoetbal 
categorie A 

 De vergadering onderschrijft de aanbevelingen. 

   

5. Aanbevelingen competitiestructuur reservevoetbal 
categorie B 

 De vergadering onderschrijft de aanbevelingen. 

   

6. Overige aanbevelingen  De vergadering onderschrijft de aanbevelingen. 

   

9.3. Wijzigingsvoorstel West II op het gebied van 
teruggave sportartikelen bij overschrijving 

 De vergadering geeft het advies niet akkoord te gaan 
met het wijzigingsvoorstel van West II en wijst het 
voorstel af. 

10. Sportiviteit en Respect 
  

10.1. Evaluatie aanpak excessen In de presentatie staat dat van het totaal van 513 
vermoedelijke excessen na een mondeling 
onderzoek blijkt dat er 201 geen exces zijn. Hoe 
komt dit? 
Twee verklaringen kunnen worden gegeven: 

 Verenigingen melden zelf een voorval als een 
vermoedelijk exces waarbij bij behandeling 

De vergadering neemt dit voor kennisgeving aan. 
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blijkt dat dat geen exces is. Er is hier sprake 
van een gewenningsproces. 

 Na onderzoek door de tuchtorganen blijkt dat 
er geen sprake is van een exces. 

 
Hoe kan een vereniging omgaan met 
ouders/supporters die wangedrag vertonen? 
Aangegeven wordt dat gekeken wordt naar 
“handvatten” om de verenigingen hierbij te 
ondersteunen. 
 
Kunnen verenigingen “eigen” opgelegde straffen 
doorgeven aan de KNVB? 
Dat is mogelijk. Sinds een aantal jaren bestaat de 
landelijke lijst voetbalverbod. Indien mogelijk 
kunnen leden eventueel op deze lijst worden 
geplaatst, zodat het voor hen moeilijker wordt om 
lid te worden van een andere vereniging. 
Verenigingen kunnen bij concrete gevallen contact 
opnemen met het districtskantoor. 
 

 Dienen de excessieve overtredingen in de 
“richtlijnen ontzetting uit het lidmaatschap” in 
beginsel te worden bestraft met de maximale straf? 

 De vergadering onderschrijft deze stelling. 

   

 Verdienen pupillen en junioren na het begaan van 
een excessieve overtreding een tweede kans door 
hen niet gelijk uit het lidmaatschap te ontzettend, 
maar te bestraffen met een schorsing van 36 
maanden? 

 De vergadering onderschrijft deze stelling. 

   

 Dienen verenigingsstraffen te worden gematigd, 
wanneer de verantwoordelijken voor collectief 
excessief gedrag individueel kunnen worden 
bestraft? 

 De vergadering onderschrijft deze stelling. 

11. Sluiting 
 
Onder dankzegging sluit de voorzitter de 
vergadering. 

 

 
Verzonden aan: 

 Via de site www.knvb.nl 


