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Bijlage agendapunten 5 en 6; toelichtingen districtsteksten  (zaalvoetbal) 
 
5. VERKIEZING LEDEN DISTRICTSBESTUUR,  LEDEN COMMISSIE VAN BEROEP, LEDEN 
TUCHTCOMMISSIE 
 
 
5.1 Verkiezing leden districtsbestuur 
Stand van zaken 
Het rooster van aftreden ziet er op dit moment als volgt uit: 
 
2012 R. van Veen, B. Boes en D.E. Woortman 
De heer R. van Veen treedt af als vice-voorzitter van de KNVB district Noord en is niet herkiesbaar. Dit is conform 
de afspraken betreffende ´Goed Sportbestuur´ geïnitieerd door NOC*NSF.  De heer Van Veen is sinds 1989 
bestuurslid bij de KNVB.  
De heer Bert Boes treedt af als bestuurslid en is niet herkiesbaar. Wegens zakelijke verplichtingen heeft hij 
aangegeven helaas te moeten stoppen. De heer Boes heeft sinds 2009 de portefeuille voetbaltechnische zaken.  
De heer Woortman is aftredend en heeft aangegeven zich herkiesbaar te stellen. Vorig jaar volgde hij de heer 
Henk Haze op.  
 
2013 W. Slob* en H. Haze* 
* aftredend in 2013 en niet herkiesbaar  als gevolg van de maximale zittingstermijn van 12 jaar  
 
2014 J.P. van Driel, I. Vroon en M. Modderman 
Voor de heer Modderman geldt:  aftredend in 2013 en niet herkiesbaar  als gevolg van de maximale zittingstermijn 
van 12 jaar  
 
Naar aanleiding van het bovenstaande heeft het districtsbestuur nagedacht over de verkiezing van nieuwe 
bestuursleden.  Dit heeft er allereerst toegeleid dat het bestuur de heer David Woortman graag voordraagt in de 
vacature van vice-voorzitter. David Woortman is momenteel bestuurslid met de portefeuille ondersteuning 
clubbesturen. Vervolgens betekent dit dat er in het najaar 2012 twee vacatures zijn voor de functie van 
districtsbestuurslid.  
Samengevat: 
Vertrek Rein van Veen = vacature vice-voorzitter = voordracht David Woortman; 
Voordracht David Woortman voor vice-voorzitter = vacature districtsbestuurslid (portefeuille OC); 
Vertrek Bert Boes = vacature districtsbestuurslid (portefeuille VTZ). 
De overige bestuursleden hebben aangegeven de huidige portefeuilles te blijven bezetten.  
 
In aansluiting hierop heeft het districtsbestuur op 29 juni jl. vacatures uitgeschreven, die zijn gepubliceerd op de 
districtssite. Inmiddels heeft een delegatie van het districtsbestuur met belangstellenden voor deze vacatures 
gesprekken gevoerd. Dit waren positieve gesprekken en het bestuur heeft goede kandidaten gevonden. 
Onderstaand treft u de informatie over deze kandidaten aan. 
 
De heer Jan Nomden 
De heer Nomden is 51 jaar en woonachtig in Westerbork en heeft zich na de HAVO gespecialiseerd op het gebied 
van Boekhouden, Moderne Bedrijfsadministratie en SPD.  
In zijn loopbaan bij de Shell/NAM heeft hij diverse trainingen en cursussen gevolgd (o.a. op het gebied van 
leidinggeven, onderhandelen, probleemanalyses). 
In de periode van 1979 tot heden heeft hij de volgende functies bekleed: Financiële Assistent (Shell Nederland 
Chemie en Shell Pensioenfonds), Financieel Adviseur/Project Accountant (Koninklijke / Shell Groep) en Project 
controller (Groningen Seaports).  
Als vrijwilliger is de heer Nomden van 2000 tot 2011 verbonden geweest aan vv VKW Westerbork. De laatste zes 
jaar als bestuurslid (penningmeester). Daarvoor als jeugdleider en organisator/eindverantwoordelijke voor het 
voetbal jeugdkamp.  
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De heer Andries Huberts 
De heer Huberts is 55 jaar en woonachtig in Steenwijk. De heer Huberts heeft een HBO management-opleiding en 
zijn maatschappelijke carrière ziet er als volgt uit: leidinggevende gemeente politie Zwolle, hoofd Vorming en 
Educatie PI Veenhuizen, unithoofd Bankenbosch  PI Veenhuizen en werkzaam op het reintegratiebureau 
gedetineerdenzaken  PI Veenhuizen.  
Hij is al vele jaren vrijwilliger binnen de voetbalvereniging d’Olde Veste ’54 uit Steenwijk. Onder andere in de 
volgende functies: voorzitter van de jeugdcommissie, voorzitter van jubileumcommissie (bij 40 en 50 jarig bestaan), 
9 jaar bestuurslid (1

e
 periode), 7 jaar leider geweest van het 1

e
 team, 9 jaar bestuurslid (2

e
 periode) en nu in 

november 2012 periodiek aftredend. Momenteel  is hij werkzaam in het bestuur van d’Olde Veste ’54 als vice-
voorzitter en belast met de bestuursgroepen technische zaken, jeugdzaken, en voetbalzaken.  
Hij is het afgelopen jaar nauw betrokken geweest bij de reorganisatie van de verenigingsstructuur van  
d’Olde Veste ’54.  
 
De heer Henk Hoiting 
De heer Hoiting is 58 jaar en woonachtig in Zuidwolde (Gn.) en heeft onder andere een HBS-opleiding, een studie 
Sociologie en een opleiding financieel planner gevolgd. 
In de periode van 1985 tot heden heeft hij de volgende functies bekleed: financieel planner, eigenaar/directeur 
handelsonderneming, hoofd Dienstencentrum Dierenbescherming Groningen en directeur Dierenbescherming 
Afdeling Groningen. 
In de periode van 1986 tot heden heeft hij de volgende nevenfuncties uitgevoerd: Raadslid van de gemeente 
Bedum, Burgerlid van Provinciale Staten van Groningen, Bestuurswerkzaamheden en Scheidsrechter 
amateurvoetbal KNVB. 
De heer Hoiting is in zijn jeugd begonnen met voetballen bij Germanicus. Tot enkele jaren geleden was hij actief 
als speler voor diverse verenigingen, maar moest wegens een blessure stoppen. Echter hij is als 
clubscheidsrechter verder gegaan bij vv Noordwolde. Hij heeft een BOS-cursus gevolgd en is sindsdien op zondag 
actief als scheidsrechter in de 5

e
 klasse en de reserve 1

e
 klasse 

Daarnaast is hij gedurende een aantal jaren actief geweest als bestuurslid van de vv Noordwolde. Omdat deze 
functie niet goed te combineren was met zijn functie als raadslid van de gemeente Bedum, is hij momenteel geen 
bestuurslid van deze vereniging, maar adviseert het bestuur.  
Zowel door zijn vorige baan als door zijn vrijwilligersactiviteiten heeft hij veel ervaring met het leiden van 
vergaderingen en met het aansturen van medewerkers, zowel bezoldigd als op vrijwillige basis.  
 
Zoals u ziet worden er drie kandidaten gepresenteerd. Het bestuur vindt het belangrijk alvast te anticiperen 
op het aftreden van de heren Slob, Haze en Modderman in 2013.   
Het bestuur benut graag de kans het districtsbestuur nu al te versterken met het oog op het vertrek van 
genoemde heren in 2013.  
Naast onderstaande kandidaatstellingen kan alvast gemeld worden, dat er ook reeds acties worden 
ontplooid voor de opvolging van de heer Modderman in 2013.  
 
In aansluiting op het bovenstaande stelt het districtsbestuur het volgende voor: 

1. De heer David Woortman te benoemen als districtsbestuurslid met de functie van  
vice-voorzitter.  

2. De heer Jan Nomden te benoemen tot districtsbestuurslid. De heer Nomden krijgt dan vervolgens de 
portefeuille ondersteuning clubbesturen.  

3. De heer Andries Huberts te benoemen tot districtsbestuurslid. De heer Huberts krijgt dan vervolgens de 
portefeuille voetbaltechnische zaken.  

4. De heer Henk Hoiting te benoemen tot algemeen districtsbestuurslid.  
 
5.2 Verkiezing leden tuchtcommissie 
Aftredend zijn de heren J.W. Brouwer, M. Postma en B. Wierenga. Allen hebben aangegeven zich weer 
herkiesbaar te stellen.  
Het bestuur stelt voor de heren J.W. Brouwer, M. Postma en B. Wierenga  te herbenoemen in hun functie.  
 
5.3 Verkiezing leden commissie van beroep 
Aftredend zijn de heren H. Munting en H. Siebering. Beide heren hebben aangegeven zich weer herkiesbaar te 
stellen.  
Het bestuur stelt voor de heren H. Munting en H. Siebering te herbenoemen in hun functie. 
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5.4 Verkiezing regioafgevaardigden 
In ondervermelde regio´s staan 1 of 2 vacatures open voor de functie van regioafgevaardigde.  
Regio 1: 1 vacature 
Regio 2: 2 vacatures 
Regio 6: 1 vacature  
Regio 7: 2 vacatures 
Regio 8: 2 vacatures  
Regio zaalvoetbal: 1 vacature 
 
Voor genoemde vacatures kunnen namen van kandidaten worden ingediend.  
De kandidaatstellingstermijn hiervoor loopt van maandag 1 oktober tot en met  
woensdag 10 oktober 2012.  
Kandidaten dienen te worden aangemeld door middel van een kandidaatstellingsformulier, dat kan worden 
opgevraagd bij de managementassistente op het districtskantoor.  
 
 
 
 

6. AGENDAPUNTEN, VRAGEN/VOORSTELLEN EN AGENDAPUNTEN   
VAN VERENIGINGEN  
Onderstaand treft u de agendapunten van clubs aan. Met betrekking tot een aantal punten is ervoor gekozen deze 
individueel/rechtstreeks met de club af te handelen, omdat een dergelijk punt dan te specifiek was om in alle 
regiovergaderingen aan de orde te stellen.  
 
6.1 Be Quick 1887 
Agendapunt: Toepassing flexwet in amateurvoetbal 
Be Quick 1887 schrijft het volgende; ten aanzien van deze wet wordt in het betaalde voetbal via de CAO een 
uitzondering op deze wet toegestaan voor contract-trainers en spelers. Recent is deze uitzondering ook van 
toepassing verklaard voor contract-spelers in het amateurvoetbal; specifieke redenen vormen hiervoor de 
achtergrond, zoals het populaire begrip ´houdbaarheid´. 
Be Quick 1887 ziet geen enkele reden waarom contract-trainers in het amateurvoetbal ook niet onder zo'n 
uitzondering zouden kunnen vallen en zien graag dat de KNVB zich hier voor inspant. 
Reactie: 
Een uitzondering op de flexwet is niet zomaar te maken. Dit kan alleen maar in een CAO tussen werkgevers- en 
werknemerspartijen worden afgesproken. Trainers van een amateurvereniging vallen niet onder een CAO. Daarom 
is het niet mogelijk dit te doen. Hard maken hiervoor is iets wat de KNVB kan doen als er een CAO zou zijn 
geweest. Overleg met de WOS, dit is de werkgeversorganisatie, heeft duidelijk gemaakt dat dit op dit moment geen 
onderwerp is. 
 
6.2 FC Oldemarkt 
6.2.1 Agendapunt: aandacht voor duurzame sportaccommodaties met oog op MVO en ondersteunen 
breedtesport 
F.C. Oldemarkt is met de bouw bezig van een duurzame buitensportaccommodatie. Duurzaam in termen van 
Energieneutraal, onderhoudsarm, functioneel, sober en sfeervol. Belangrijkste doel is de besparingen die ze op 
termijn doen op het gebied van energie. Te investeren in professionalisering van jeugdkader. Dus via fysiek, basis 
leggen voor sociaal. FC Oldemarkt merkt op dat ze hun verhaal al diverse keren bij KNVB hebben neergelegd. 
KNVB Oost, KNVB Noord en Zeist. De KNVB staat positief tegenover het idee maar zouden hun inziens hier iets 
meer het initiatief in kunnen nemen met oog op de meerwaarde voor de breedte sport. Graag zou  FC Oldemarkt 
de visie achter hun duurzame accommodatie toelichten aan een breder voetbalpubliek om mensen te attenderen 
op de mogelijkheden om via energiebesparing, jeugdkader te professionaliseren. Een mogelijkheid om dit te doen 
is een keer een bijeenkomst over dit thema op het sportcomplex van F.C. Oldemarkt in Steenwijkerland te 
organiseren voor een breder publiek. Vanuit de provincies Friesland en Overijssel is er interesse voor het thema. 
Friesland organiseert in februari 2013 een symposium rond dit thema. Saxion is gevraagd dit voor te bereiden. Bij 
dit punt heeft FC Oldemarkt nog verwezen naar de folder van initiatiefgroep ´Scoren voor de jeugd met duurzame 
sportaccommodaties´. 
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Reactie:  
De KNVB is zich aan het beraden hoe ze de verenigingen kan ondersteunen op het gebied van duurzaamheid. Er 
ligt een subsidieaanvraag van de KNVB bij NOC*NSF om sportverenigingen te informeren over 
subsidiemogelijkheden op accommodatiegebied waarbij duurzaamheid een van de belangrijkste onderdelen vormt. 

Tevens zijn we met diverse partijen in overleg hoe duurzaamheid geïntegreerd kan worden binnen de KNVB en de 

voetbalverenigingen. 
 
6.3 De heer J. van der Heide, regioafgevaardigde regio 3 
6.3.1 Agendapunt: reglementswijziging excessen  
De heer Van der Heide merkt op dat in de AVAV een reglementswijzing is aangenomen, dat bij  
excessen en het uit de competitie nemen van een elftal, alle spelers inclusief wisselspelers niet 
meer speelgerechtigd zijn voor andere elftallen. Deze reglementswijziging is niet voorgelegd aan 
de verenigingen. 
Reactie: 
Dit klopt. Reglementswijzigingen gaan rechtstreeks naar de AVAV.  

 

 

 
 
 
 
 
 


