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VOORLOPIGE AGENDA  

 
 

Algemene vergadering betaald voetbal 
 
Maandag 16 december 2013, aanvang 16.00 uur 
Trainingscentrum van het KNVB Sportcentrum te Zeist 
 

 
 
1. OPENING 
 
2.    MEDEDELINGEN EN INGEKOMEN STUKKEN                          toelichting ter vergadering

                           
 2.1. Public affairs 

 2.2. Internationale ontwikkelingen  
 2.3. Kandidaatstelling speelstad EK 2020 
 2.4. Kandidaatstelling EK 2017 Vrouwen  
 2.5. Ethische commissie  
 2.6. UEFA Resolution: European football united against racism  

 
3. VERSLAG AVBV D.D. 4 JUNI 2013            in bezit 

 
Het conceptverslag is op 16 juli 2013 aan de afgevaardigden en adviserende leden van de algemene 
vergadering betaald voetbal gezonden. Voorgesteld wordt het verslag ter vergadering vast te stellen.  

 
4. FINANCIËN 
 
 4.1. Jaarrekening betaald voetbal 2012/'13              in bezit 

 
De integrale jaarrekening betaald voetbal 2012/’13 is op 11 oktober 2013 aan de afgevaardigden en 
adviserende leden van de algemene vergadering betaald voetbal gezonden. Eventuele vragen en/of 
opmerkingen met betrekking tot de jaarrekening kunnen uiterlijk maandag 9 december 2013 bij de 
KNVB worden ingediend.  
 
Voorgesteld wordt:  

 de jaarrekening vast te stellen; 

 in te stemmen met de voorgestelde bestemming van het resultaat; 

 kwijting te verlenen aan het bestuur betaald voetbal en 

 kwijting te verlenen aan de raad van commissarissen betaald voetbal.                           
 

5. VERSLAG RAAD VAN COMMISARISSEN BETAALD VOETBAL 2012/’13       volgt 
 

Zoals toegezegd aan de algemene vergadering betaald voetbal zal de raad van commissarissen 
betaald voetbal jaarlijks schriftelijk verslag doen van zijn werkzaamheden. Het verslag over het 
seizoen 2012/’13 zal ter kennisneming worden gevoegd bij de definitieve agenda.  

 
6. AGENDA BONDSVERGADERING D.D. 16 DECEMBER 2013                                                 bijlage  

 
 Waarvan te behandelen de navolgende agendapunten: 
 4. Jaarverslag 2012/'13 
 5. Financiën  
  5.1.  Jaarrekening 2012/’13 
  5.2.  Verlenen van kwijting aan het bondsbestuur  
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 6. KNVB Sportcentrum  
 7.  Reglementaire aangelegenheden 
  7.1.  Bekrachtiging uitvoeringsbesluiten 
          7.1.1. Bereiken van doel KNVB 
   7.1.2. Kwaliteit en performance model jeugdopleidingen  
   7.1.3. Vrije toegang  
   7.1.4. Topklasse en contractspelers in het amateurvoetbal   
   7.1.5. Wedden op wedstrijden 
   7.1.6. Pilot club uit de topklasse in de eerste divisie 
   7.1.7. Naamgeving Women’s BeNe League 
  7.2.  Voorstellen tot aanpassing van de reglementen 
   7.2.1. Statuten 
   7.2.1.1. Benoemingswijze voorzitter reglementscommissie 
   7.2.1.2. Bestuurlijke vernieuwing 
   7.2.1.3. Seksuele intimidatie  
   7.2.1.4. Good Governance 

   7.2.2. Algemeen Reglement  
   7.2.2.1. Artikel 2 - Wijziging zaalvoetbal  
   7.2.2.2. Bestuurlijke vernieuwing  
   7.2.3. Arbitragereglement 
   7.2.3.1. Benoemingswijze voorzitter arbitragecommissie 
   7.2.4. Reglement Overschrijvingsbepalingen Algemeen, Opleidingsvergoeding  
   en Solidariteitsbijdrage 
   7.2.4.1. Overschrijving speler ontbonden club 
   7.2.5. Reglement Buitengewone Tuchtrechtspraak 
   7.2.5.1. Landelijk tuchtorganen amateurvoet; screening 
 
7. KNVB BELEIDSPLAN VOETBAL 2009 – 2014 
 
 7.1. Statusoverzicht Bedrijfsplan Betaald Voetbal 2012 – 2014          volgt 
 

Een overzicht van de activiteiten voortvloeiende uit het Bedrijfsplan Betaald Voetbal 2012 – 2014  
zal ter kennisneming bij de definitieve agenda worden gevoegd. In dit overzicht zal tevens de status  
van de uitvoering van die activiteiten worden vermeld.  

 
8. REGLEMENTAIRE AANGELEGENHEDEN      
 
 8.1. Bekrachtiging uitvoerings-/wijzigingsbesluiten 
 
 8.1.1. Uitvoerings-/wijzigingsbesluit Pilot belofteteams in de eerste divisie  

Voorgesteld wordt het op 21 juni 2013 aan de betaaldvoetbalorganisaties gezonden en op www.knvb.nl 
gepubliceerde uitvoerings-/wijzigingsbesluit Pilot beloftenteams in de eerste divisie te bekrachtigen. Dit 
besluit geldt van 15 juni 2013 tot en met 14 juni 2014.  
 
8.1.2. Uitvoerings-/wijzigingsbesluit Pilot club uit de topklasse in de eerste divisie 
Voorgesteld wordt het op 21 juni 2013 aan de betaaldvoetbalorganisaties gezonden en op www.knvb.nl 
gepubliceerde uitvoerings-/wijzigingsbesluit Pilot club uit de topklasse in de eerste divisie te bekrachtigen. 
Dit besluit geldt van 15 juni 2013 tot en met 14 juni 2014.  
 
8.2. Voorstellen tot aanpassing van de reglementen betaald voetbal                 volgt 

 
 De navolgende reglementsvoorstellen zullen ter goedkeuring bij de definitieve agenda worden gevoegd: 
 

 8.2.1. Licentiereglement  
 8.2.1.1. Screening 
 8.2.1.2. Dispensatie van licentie-eisen 
 

 
 

http://www.knvb.nl/
http://www.knvb.nl/
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8.2.2. Reglement Overschrijvingsbepalingen Betaald Voetbal  
8.2.2.1. Overschrijvingsperiodes 
 
8.2.3. Governance 
8.2.3.1. Begripsbepalingen, Reglement Betaald Voetbal, Reglement Tuchtrechtspraak Betaald Voetbal en 
Licentiereglement 
 

9.  (HER)VERKIEZING/(HER)BENOEMING COMMISSIELEDEN BETAALD VOETBAL                 bijlage 

 
 9.1. Financiële adviescommissie betaald voetbal 
 9.2. Tuchtcommissie betaald voetbal 
 9.3. Commissie van beroep betaald voetbal 
 9.4. Licentiecommissie betaald voetbal 
 9.5. Beroepscommissie licentiezaken betaald voetbal 
 9.6. Aanklagers betaald voetbal 
 9.7. Poolcollege 

9.8. Adviescommissie tuchtrecht betaald voetbal 
 

10. (HER)BENOEMING LEDEN RAAD VAN COMMISSARISSEN BETAALD VOETBAL                  
 

Met inachtneming van de reglementaire bepalingen heeft de raad van commissarissen betaald voetbal 
direct na zijn benoeming in 2001 een rooster van aftreden opgesteld. Op basis van dit rooster zijn op de 
najaarvergadering van 2013 de heren G. Bouwer en S.D. Kelder aftredend. 
 
Vanwege het bereiken van de maximale zittingstermijn van twaalf jaar is de heer Bouwer definitief 
aftredend. Zoals afgesproken op de algemene vergadering betaald voetbal van 4 juni 2013 is een 
benoemingscommissie ingesteld die voor de invulling van deze vacature een voorstel voor de  
raad van commissarissen betaald voetbal voorbereidt. De raad van commissarissen betaald voetbal  
zal de afgevaardigden van de algemene vergadering betaald voetbal uiterlijk 25 november 2013 laten 
weten wie de raad voor deze functie kandidaat stelt.  
 

 De heer Kelder bekleedt binnen de raad van commissarissen betaald voetbal een zetel die wordt ingevuld 
op bindende voordracht van de Coöperatie Eerste Divisie U.A. Met inachtneming van de reglementaire 
bepalingen is de Coöperatie Eerste Divisie U.A. verzocht aan te geven of zij de heer Kelder voor 
herbenoeming dan wel een andere kandidaat voor benoeming voordraagt. 

 
11.  RONDVRAAG 
 
12. SLUITING 
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VOORLOPIGE AGENDA  
 
 

Bondsvergadering 
 
Maandag 16 december 2013, aanvang 19.00 uur 
Trainingscentrum, KNVB Sportcentrum te Zeist 
 

 
 
1.  OPENING   
 
2. MEDEDELINGEN EN INGEKOMEN STUKKEN                      
   

3. VERSLAG BONDSVERGADERING D.D. 17 DECEMBER 2012                
 

4.  JAARVERSLAG 2012/’13                     
 
5. FINANCIËN 
 
 5.1. Jaarrekening 2012/’13                     
 5.2. Verlenen van kwijting aan het bondsbestuur                   
        
6. KNVB SPORTCENTRUM 
 
7. REGLEMENTAIRE AANGELEGENHEDEN 
 
 7.1. Bekrachtiging uitvoerings- en wijzigingsbesluiten 
 7.1.1. Bereiken van doel KNVB 

 7.1.2. Kwaliteit en performance model jeugdopleidingen  
 7.1.3. Vrije toegang 
  7.1.4. Topklasse en contractspelers in het amateurvoetbal   
 7.1.5. Wedden op wedstrijden 
 7.1.6. Pilot club uit de topklasse in de eerste divisie 
 7.1.7. Naamgeving Women’s BeNe League 
 7.2. Voorstellen tot aanpassing van de reglementen 
 7.2.1. Statuten 
 7.2.1.1. Benoemingswijze voorzitter reglementscommissie 
 7.2.1.2. Bestuurlijke vernieuwing 
 7.2.1.3. Seksuele intimidatie 
 7.2.1.4. Good Governance 

 7.2.2. Algemeen Reglement  
 7.2.2.1. Bestuurlijke vernieuwing 
 7.2.3. Arbitragereglement 
 7.2.3.1. Benoemingswijze voorzitter arbitragecommissie 
 7.2.4. Reglement Overschrijvingsbepalingen Algemeen, Opleidingsvergoeding  
 en Solidariteitsbijdrage 
 7.2.4.1. Overschrijving speler ontbonden club 
 7.2.5. Reglement Buitengewone Tuchtrechtspraak 
 7.2.5.1. Landelijke tuchtorganen amateurvoetbal; screening  
 
8. (HER)VERKIEZING/(HER)BENOEMING VOORZITTER EN LEDEN BONDSBESTUUR    
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9. (HER)VERKIEZING/(HER)BENOEMING COMMISSIELEDEN 
 
 9.1. College van arbiters                      
 9.2. Reglementscommissie 
 9.3. Centrale tuchtcommissie doping                     
 
10.  RONDVRAAG 
 
11.  SLUITING 
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(HER)VERKIEZING/(HER)BENOEMING  
COMMISSIELEDEN BETAALD VOETBAL 
 

        knvb.nl 

   
 
9.1. HERBENOEMING DRIE LEDEN FINANCIËLE ADVIESCOMMISSIE BETAALD VOETBAL 
 

Aftredend en herbenoembaar voor een periode van drie jaar zijn de heren drs. J.L. den Hartog 
(voorzitter), G.J. Nijweide en J. Slop.  
Het bestuur betaald voetbal draagt de heer Den Hartog voor herbenoeming in eigen vacature voor 
(bindende voordracht).  
De benoeming van de heren Nijweide en Slop heeft indertijd met inachtneming van artikel 34 lid 2 
sub c van het Reglement Betaald Voetbal plaatsgevonden op bindende voordracht van de Eredivisie 
CV. De Eredivisie CV draagt de heren Nijweide en Slop voor herbenoeming in eigen vacature voor 
(bindende voordrachten). 
  

9.2. (HER)BENOEMING DRIE LEDEN TUCHTCOMMISSIE BETAALD VOETBAL  
 
 Herbenoeming 

Aftredend en herbenoembaar voor een periode van drie jaar is de heer F. Sterk. 
Het bestuur betaald voetbal draagt de heer Sterk voor herbenoeming in eigen vacature voor. 
 
Benoeming 
Aftredend en vanwege het bereiken van de maximale zittingstermijn van twaalf jaar niet 
herbenoembaar zijn de heren mr. D.J.A. Kuipers en mr. H.P. Wooldrik.  
Het bestuur betaald voetbal draagt voor benoeming in de vacature Kuipers de heer mr. M.I. van Dijk 
voor en in de vacature Wooldrik de heer mr. D.A. van Steenbeek. Curricula vitae van de heren  
Van Dijk en Van Steenbeek zullen worden gevoegd bij de definitieve agenda voor de algemene 
vergadering betaald voetbal van 16 december 2013.  
 

9.3. (HER)BENOEMING TWEE LEDEN COMMISSIE VAN BEROEP BETAALD VOETBAL  
    
 Herbenoeming 

Aftredend en herbenoembaar voor een periode van drie jaar is de heer mr. J.D. Loorbach. 
Het bestuur betaald voetbal draagt de heer Loorbach voor herbenoeming in eigen vacature voor.  
 
Benoeming 
De commissie van beroep bestaat op dit moment uit zes leden. In het najaar van 2014 zijn twee van 
deze zes leden definitief aftredend en in het najaar van 2015 drie leden. Met het oog op 
kennisoverdracht en het vergroten van de beschikbaarheid van de commissie van beroep voor 
eventuele zittingen wordt met inachtneming van artikel 5 lid 6 van het Reglement Tuchtrechtspraak 
Betaald Voetbal voorgesteld een extra lid te benoemen. Het bestuur betaald voetbal draagt in dezen 
mevrouw mr. M. Barels voor. Een curriculum vitae van mevrouw Barels zal worden gevoegd bij de 
definitieve agenda voor de algemene vergadering betaald voetbal van 16 december 2013.  

 
9.4.  HERVERKIEZING LID LICENTIECOMMISSIE BETAALD VOETBAL 
 
 Aftredend en herverkiesbaar voor een periode van drie jaar is de heer prof.dr.mr. M. Pheijffer RA. 
 

Kandidaatstelling  
Kandidaten kunnen worden gesteld door het bestuur betaald voetbal en/of tenminste vijf 
afgevaardigden van de algemene vergadering betaald voetbal. Iedere kandidaatstelling dient 
schriftelijk te geschieden en dient vergezeld te gaan van een schriftelijke verklaring van de  
kandidaat, dat hij/zij een eventuele (her)verkiezing zal aanvaarden.  
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Indien een kandidaat deze verklaring voor het tijdstip van de (her)verkiezing intrekt, wordt de 
gelegenheid gegeven in zijn/haar plaats één of meer andere kandidaten te stellen. De termijn voor 
het stellen van kandidaten gaat heden in en sluit op 1 december 2013. 
 

9.5.  (HER)VERKIEZING TWEE LEDEN BEROEPSCOMMISSIE LICENTIEZAKEN BETAALD VOETBAL 
  

Herverkiezing 
Aftredend en herverkiesbaar voor een periode van drie jaar is de heer dr. R.L.N. Westra (B-lijst). 
 
Verkiezing 
Aftredend en vanwege het bereiken van de maximale zittingstermijn van twaalf jaar niet 
herverkiesbaar is de heer mr. C.G.M. Liesker (A-lijst).  
 
Kandidaatstelling 
Kandidaten kunnen worden gesteld door het bestuur betaald voetbal en/of tenminste vijf 
afgevaardigden van de algemene vergadering betaald voetbal. Iedere kandidaatstelling dient 
schriftelijk te geschieden en dient vergezeld te gaan van een schriftelijke verklaring van de 
kandidaat, dat hij/zij een eventuele (her)verkiezing zal aanvaarden. Indien een kandidaat deze 
verklaring voor het tijdstip van de (her)verkiezing intrekt, wordt de gelegenheid gegeven in zijn/haar 
plaats één of meer andere kandidaten te stellen. De termijn voor het stellen van kandidaten gaat 
heden in en sluit op 1 december 2013. 
 

9.6.  (HER)BENOEMING TWEE AANKLAGERS BETAALD VOETBAL   
 
 Herbenoeming 

Aftredend en herbenoembaar voor een periode van drie jaar is de heer mr. C. Dronkers.  
Het bestuur betaald voetbal draagt de heer Dronkers voor herbenoeming in eigen vacature voor.  
 
Benoeming 
Aftredend en niet herbenoembaar vanwege het bereiken van de maximale zittingstermijn van twaalf 
jaar is de heer mr. R.L.H. van Tooren. Het bestuur betaald voetbal draagt voor benoeming in de 
vacature Van Tooren de heer mr. R.T. Bos voor. Een curriculum vitae van de heer Bos zal worden 
gevoegd bij de definitieve agenda voor de algemene vergadering betaald voetbal van 16 december 
2013.  
 

9.7.  HERBENOEMING DRIE LEDEN POOLCOLLEGE      
 

Aftredend en herbenoembaar voor een periode van drie jaar zijn de heren mr. O.J.H.M. van Eijndhoven 
(algemeen voorzitter), H. de Vroome en J. Reker. Het bestuur betaald voetbal draagt de heren  
Van Eijndhoven, De Vroome en Reker voor herbenoeming in eigen vacature voor.  
 

9.8.  (HER)BENOEMING VIER LEDEN ADVIESCOMMISSIE TUCHTRECHT BETAALD VOETBAL 
 
 Herbenoeming 

Aftredend en herbenoembaar voor een periode van drie jaar zijn de heren G.B.J. Marsman en  
mr. J.T. Andriessen. 
De benoeming van de heer Marsman heeft indertijd met inachtneming van artikel 33A lid 1 van het 
Reglement Betaald Voetbal op voordracht van de CBV plaatsgevonden. De CBV draagt de heer 
Marsman voor herbenoeming in eigen vacature voor.  
De benoeming van de heer Andriessen heeft indertijd met inachtneming van artikel 33A lid 1 van het 
Reglement Betaald Voetbal op voordracht van de CSR plaatsgevonden. De CSR draagt de heer 
Andriessen voor herbenoeming in eigen vacature voor.  
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Benoeming  
Aftredend en niet herbenoembaar zijn de heren F.H.G.J. Rutten en (vanwege het bereiken van de 
maximale zittingstermijn van twaalf jaar) mr. D.A. van Steenbeek (voorzitter).  
Het bestuur betaald voetbal draagt voor benoeming in de vacature Steenbeek (voorzitter) mevrouw  
mr.drs. H.P.M. Kester-Bik voor. Een curriculum vitae van mevrouw Kester-Bik zal worden gevoegd 
bij de definitieve agenda voor de algemene vergadering betaald voetbal van 16 december 2013.  
De benoeming van de heer Rutten heeft indertijd met inachtneming van artikel 33A lid 1 van het 
Reglement Betaald Voetbal op voordracht van de FBO, gehoord hebbende de Eredivisie CV en de 
Coöperatie Eerste Divisie U.A., plaatsgevonden. De FBO draagt voor benoeming in de vacature 
Rutten de heer J. Swart voor. Een curriculum vitae van de heer Swart zal worden gevoegd bij de 
definitieve agenda voor de algemene vergadering betaald voetbal van 16 december 2013.  
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