
Rapportage regiovergadering veld A en B, 19.10.2011/2 
1 

RAPPORTAGE  

 
 

Regiovergadering Zaal regio A en B  
 

19 oktober 2011 
Stadssporthal Sittard 
 

 
Aanwezig:  
verenigingen: regio A Zaal 
 - 
  
 regio B Zaal 
 Arcan/Greengarden BV, De Hazendans/ODV, FC Tumudo/Dental Clinics, 

FSG, ’t Kesjotje, TZR Fermonia Boys/CIS Group, VV Schaesberg, SCWM 
en ZVVM/Campus 

  
regioafgevaardigden: regio A Zaal 
 - 
  
 regio B Zaal 
 de heer H. van Mierlo  
  
KNVB District Zuid II: de heren J. Terburg (voorzitter), J. Heutink (vice-voorzitter), Th. Gorissen 

(districtsmanager), E. Debets (medewerker organisatie zaalvoetbal), A. v.d. 
Burgh (competitieleider zaalvoetbal) en mevrouw J. Cremers-Maas                   
(managementassistente) 

  
Overige aanwezigen: de heren P. Stassen (afgevaardigde amateurvoetbal), H. Hoofs en H. 

Dackus (leden districtscommissie zaalvoetbal) 
  
Afgemeld: verenigingen regio A Zaal 
 Lake Valley SV en TV 
 verenigingen regio B Zaal 
 - 
 regioafgevaardigden 
 de heren A. de Jong (afgevaardigde regio A Zaal) en K. v.d. Meer 

(afgevaardigde regio B Zaal) 
 overigen 
 - 
  

 

1. OPENING 

De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom. Speciaal welkom heet hij de afgevaardigde 
van regio B, de afgevaardigde amateurvoetbal en de aanwezige commissieleden. 

2.  MEDEDELINGEN EN INGEKOMEN STUKKEN 

Er zijn geen mededelingen. 
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3. RAPPORTAGE REGIOVERGADERING ZAAL A  EN B VOORJAAR 2011 

2.1. Aanpassing competitiestructuur zaalvoetbal 
In deze rapportage is bij de mededelingen aangegeven dat het districtsbestuur, conform het advies 
van de districtscommissie zaalvoetbal, heeft besloten de competitiestructuur zaalvoetbal met ingang 
van het seizoen 2012/’13 aan te passen. 
 
Onderdeel van deze aanpassing is het besluit om in de toekomst t/m de 3

e
 klasse weer volgens 

schema 12 te spelen. 
 
De heren Van Mierlo en Stassen geven aan dat de verenigingen hierin niet gekend zijn. Zij zijn van 
mening dat dergelijke besluiten/voorstellen in dit gremium aan de orde dienen te komen. 
 
De voorzitter zegt toe dat bekeken zal worden of dit besluit heroverwogen kan worden. Dit zal in een 
volgende vergadering van het districtsbestuur aan de orde worden gesteld. 
Vervolgens zal het besluit in deze gecommuniceerd worden met de verenigingen. 
 
De rapportage wordt, met inachtneming van bovenstaande opmerking, vastgesteld. 

4. JAARVERSLAG 2010/'11 

De vergadering mist, in deze nieuwe opzet van het jaarverslag, de districtsspecifieke informatie. De 
vergadering is van mening dat dit jaarverslag niet gezien kan worden als een naslagwerk voor het 
amateurvoetbal/de districten. 
 
Met inachtneming van bovengenoemde opmerkingen wordt kennisgenomen van het jaarverslag 
2010/’11. 

5. FINANCIËN 

5.1 Jaarrekening amateurvoetbal 2010/'11 
De voorzitter geeft kort een toelichting op de jaarcijfers. 
 
De heer Stassen geeft aan, dat hij recent heeft kennis genomen van de nulmeting inzake de financiën  
zaalvoetbal in het kader van het traject van verzelfstandiging. 
Hij vraagt zich af of gewerkt gaat worden met een rolling forecast specifiek gericht op zaalvoetbal. 
 
Geantwoord wordt, dat de financiën zaalvoetbal onderdeel zullen blijven uitmaken van de financiële 
verantwoording van de business-unit amateurvoetbal. 
Separaat zal zowel richting veld- als zaalvoetbal  worden toegelicht hoe de financiële positie 
zaalvoetbal zich ontwikkelt in relatie tot de eerder aangegeven nulmeting. 
 
De vergadering stemt vervolgens  in met het voorstel om het resultaat, na reserves € 374.093,--, als 
volgt te bestemmen: 

1. € 108.000 toe te voegen aan de bestemmingsreserve  project “waardering vrijwilligers”; 
2. het restant van € 266.093 toe te voegen aan de vrije algemene reserve. 

 
Tevens wordt kennisgenomen  van de informatie over de jaarrekening amateurvoetbal over het 
seizoen 2010/'11. 
  

5.2 Jaarcijfers district Zuid II 2010/'11 
De vergadering neemt kennis van de jaarcijfers van het district Zuid II over het seizoen 2010/'11. 

6. VERKIEZING REGIOAFGEVAARDIGDEN 

Zoals kan worden geconcludeerd is in een aantal regio’s momenteel sprake van een of meerdere 
vacature(s). In het kader van ontwikkelingen in het traject van bestuurlijke vernieuwing (zie 
agendapunt 10.1.1.) heeft het districtsbestuur, mede na overleg met regio- en landelijk 
afgevaardigden besloten vooralsnog niet tot invulling te komen.  



Rapportage regiovergadering veld A en B, 19.10.2011/2 
3 

Hierbij zal geen sprake zal zijn van stemmenverlies, omdat in geval van vacature(s), de per regio 
beschikbare stemmen over de andere afgevaardigden worden verdeeld. 

7. VERKIEZING AFGEVAARDIGDEN AMATEURVOETBAL 

Kennis genomen wordt van het voornemen van het districtsbestuur om de heer Wim van Hoogstraten 
kandidaat te stellen voor de invulling van de vacature, die zal ontstaan als de heer J. Benneheij na 
afloop van de algemene districtsvergadering (22.11.2011) zijn functie van afgevaardigde 
amateurvoetbal zal neerleggen. 

8. MEDEDELING OVER (HER-)VERKIEZING TUCHTCOMMISSIE, COMMISSIE VAN 
BEROEP, BESTUURSLEDEN 

Verkiezing lid districtsbestuur 
De heren Paauwe en Stassen zijn van mening dat de procedure die - door het districtsbestuur - is 
gevolgd bij de kandidaatstelling van het nieuwe lid districtsbestuur, niet correct is. 
Alle afgevaardigden amateurvoetbal en alle regioafgevaardigden zijn telefonisch geïnformeerd over de 
nieuwe kandidaat. Tevens is gevraagd of genoemde kandidaat, op voorhand, mag meelopen bij 
diverse vergaderingen als zijnde een soortement van inwerkperiode. 
Gesteld wordt dat hierdoor eventuele tegenkandidaten de kans wordt ontnomen op een gelijkwaardige 
behandeling. 
 
Met inachtneming van bovenstaande opmerking neemt de vergadering kennis van de voorstellen van 
het districtsbestuur die in de districtsvergadering aan de orde zullen komen. 

9. AGENDAPUNTEN VAN DE DISTRICTSVERGADERING 

Er staan geen districtsonderwerpen op de agenda die de verenigingen in de regio raken. 

10. LANDELIJKE ONDERWERPEN 

10.1 Algemeen 
 

10.1.1 Bestuurlijke vernieuwing 
Ter vergadering worden de aanwezigen, door middel van een kort filmpje, meegenomen door de 
hoofdlijnen van het thema, de beweegredenen achter en de doelen van de bestuurlijke vernieuwing. 
 
Verwezen wordt ook naar de notitie Contouren bestuurlijke vernieuwing amateurvoetbal (versie 11), 
die als bijlage van de agenda regiovergaderingen najaar 2011, beschikbaar is gesteld. 
 
De vergadering wisselt met elkaar van gedachten over de notitie Contouren bestuurlijke vernieuwing 
amateurvoetbal, waarbij de navolgende opmerkingen worden gemaakt: 
 

- Gevraagd wordt of er na het invoeren van de bestuurlijke vernieuwing nog ruimte is voor 
districtsspecifiek beleid. Deze ruimte moet gewaarborgd blijven. De vergadering is van mening 
dat deze bevoegdheden bij het districtscollege ondergebracht moeten worden. 

- Met het oog op de verdere uitbreiding van de digitalisering wordt gewezen op de gevaren van 
het niet juist opstellen van enquêtes. Gevraagd wordt deze zorgvuldig te formuleren en in het 
kader van stemming (verkiezingen van personen) ook ruimte te laten voor opmerkingen. 

- Verzocht wordt een gelijke verdeling over de districten te waarborgen van de personen die in 
de verenigingsraad zitting nemen (6 x 10 personen). 

- Gevraagd wordt waakzaam te zijn voor de omissies die kunnen ontstaan door het wegvallen 
van de districtscommissies. De adviserende rol richting districtscollege – vanuit de VO – 
vervalt hiermee. 

- Grote waarde wordt gehecht aan het persoonlijk contact. De verenigingen hebben behoefte 
aan fysiek contact en willen met elkaar in debat blijven gaan. Gevraagd wordt dit te behouden 
en niet enkel via de digitale snelweg te communiceren. 

- Verzocht wordt de financiële besparingen in kaart te brengen, die zullen optreden na invoering 
van de bestuurlijke vernieuwing. 
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- Het zaalvoetbal wenst het onderwerp bestuurlijke vernieuwing terug te zien op deze 
vergaderingen zodat zij dit onderwerp kunnen blijven volgen en de mogelijkheid hebben om 
hier hun mening over te geven. 

- Gevraagd wordt een tekstuele toevoeging door te voeren, te weten: pagina 13, 9
e
 bullet: “de 

leden van het bestuur amateurvoetbal worden op basis van deskundigheid en affiniteit 
gekozen door de verenigingsraad; de voorzitter van een districtscollege wordt niet in het 
district gekozen maar door de verenigingen van het district voorgedragen. 

- Gevraagd wordt aan te geven op welke wijze de bestuurscommissie zaalvoetbal ingepast 
wordt in het organigram. 
 

Bovenstaande opmerkingen zullen de betreffende regioafgevaardigden meenemen en inbrengen in de 
algemene districtsvergadering op 22 november 2011. 
 

10.2 Reglementen 
 

10.2.1 Indienen twee of meer verzoeken tot overschrijving 
De voorzitter geeft aan dat het bestuur amateurvoetbal van plan is de overschrijvingsprocedure aan te 
passen zodat een speler zelf verantwoordelijk is indien gelijktijdig twee of meer verzoeken tot 
overschrijving worden ingediend. 
 
De vergadering is van mening dat, indien gelijktijdig twee of meer verzoeken tot overschrijving worden 
ingediend, de verantwoordelijkheid inderdaad bij de speler moet komen te liggen. 
 
De heer Stassen vraagt, na de eventuele landelijke accordering, dit voorstel (inclusief de 
consequenties) duidelijk te communiceren met de verenigingen. 
 

10.3 Veldvoetbal 
 

10.3.1 Topklasse en contractspelers in het amateurvoetbal 
Behandeling van dit agendapunt heeft enkel plaatsgevonden in de vergaderingen van de veldregio’s. 
 

10.4 Zaalvoetbal 
 

10.4.1 Samen zaalvoetballen (uitvoeringsplan Masterplan) 
De heer E. Debets (medewerker organisatie zaalvoetbal) informeert de vergadering (door middel van 
een kort filmpje en een presentatie, over het uitvoeringsplan Masterplan met als titel “Samen 
zaalvoetballen”. 
 
De heer Paauwe vraagt op welke wijze we de jeugdspelers die deelnemen aan de 
winterzaalvoetbalcompetitie, positief kunnen beïnvloeden zodat ze structureel zaalvoetballid worden. 
De heer Debets geeft aan dat zaalvoetbalverenigingen de mogelijkheid krijgen om zich tijdens de 
winterzaalvoetbalcompetitie te profileren. 
 
De vertegenwoordiger van ZVVM/Campus betreurt het feit dat geen evaluatie heeft plaatsgevonden 
naar aanleiding van het opstarten van zaalvoetbalscholen. De heer Debets geeft aan dat dit door het 
nieuwe team zaalvoetbal district Zuid II vanaf 2011/’12 zal worden opgepakt. 

11. DISTRICTSONDERWERPEN/THEMA'S/ONDERWERPEN VANUIT CLUBS 

 

11.1 Enquête zaalvoetbal 
In de regiovergadering zaal A en B, voorjaar 2011, is door de vergadering verzocht een follow-up te 
geven aan de in het voorjaar 2010, onder zaalvoetbalverenigingen, uitgezette enquête.  
 
Ter vergadering licht de heer E. Debets, aan de hand van een presentatie, de uitkomsten van de 
enquête toe. Tevens wordt daarbij een relatie gelegd met het uitvoeringsplan Masterplan “Samen 
zaalvoetballen”. 
 
De vergadering neem hier kennis van. 
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11.2 Niet opkomen tegenstander 
In de regiovergadering zaal A en B, voorjaar 2011, heeft de vereniging FC Tumudo het volgende aan 
de orde gesteld: 
Zaalvoetbalteams, die niet komen opdagen, worden door de tuchtcommissie nauwelijks (kosten 
zaalhuur, scheidsrechterskosten) gestraft. Het opkomende team is in dit geval gedupeerd. 
 
FC Tumudo stelt voor, in voorkomende gevallen, de wedstrijd voor het niet-opkomende team, verloren 
te laten verklaren. 
 
Toegelicht wordt dat de tuchtcommissie als onafhankelijk instituut een scala aan sancties kan 
opleggen als sprake is van niet opkomen van een team (thuis of uit). De keuze voor het per definitie 
toepassen van het verloren verklaarde (en niet meer opnieuw vaststellen) van de wedstrijd, met een 
uitslag van 3-0, heeft reglementaire consequenties en is dus moeilijk te realiseren. 
 
Uiteindelijk wordt besloten om, met inachtneming/respectering van de onafhankelijkheid van de 
tuchtcommissie, betrokken organen in kennis te stellen van de uitdrukkelijke wens van het zaalvoetbal 
om bij niet opkomen bij voorkeur te kiezen voor de eerder vermelde sanctie (uitslag 3-0 en niet meer 
opnieuw vaststellen).  

12. RONDVRAAG 

Enkele verenigingen en afgevaardigden maken gebruik van de rondvraag, in het kort - voor zover 
leidend tot standpunten/verdere acties - weergegeven als volgt: 
 
De heer Paauwe wijst op de noodzaak de passages in het bewaarnummer goed af te stemmen met 
de geldende spelregels. 
 
De vereniging SCWM wijst nogmaals op de vele problemen/fouten die nog steeds optreden bij de 
vervaardiging van spelerspassen. Dit heeft de aandacht. 
 
Aangezien spelers/verenigingen steeds vaker geconfronteerd worden met slechte 
weersomstandigheden verzoekt ZVVM/Campus een regeling op te stellen voor afgelasting van 
wedstrijden. 
De heer Gorissen geeft aan dat een afgegeven weeralarm, binnen de KNVB, niet leidend is voor een 
algehele afgelasting. Een allesomvattende regeling in deze is moeilijk te verwezenlijken. 
Dit zal nader bekeken worden. 
 
De vereniging FC Tumudo/Dental Clinics maakt een kanttekening bij de indeling van de 1

e
 divisie. 

Voorgesteld wordt, indien sprake is van open plekken in genoemde competitie, deze in te vullen via 
verplichte promotie. 
Dit voorstel zal besproken worden in de districtscommissie zaalvoetbal, waarna een voorstel wordt 
opgesteld voor het districtsbestuur. Vervolgens zal een terugkoppeling plaatsvinden naar de 
verenigingen. 
 
 
Verzonden aan: 

 districtsbestuur  regioafgevaardigden zaal A en B 

 afgevaardigden AV district  bestuur LBA District Zuid II 

 verenigingen regio zaal A en B  bestuur NKS Voetbal district Zuid II 

 bestuur COVS Zuid II  betreffende COVS-groep 

 bestuur VVON District Limburg  

 


