
 

 

UITNODIGING 
 

 
 

NOORD-OOST 
VERBINDING 

 
 

DATUM: 
ZATERDAG 17 JANUARI 2015 

 
 

LOCATIE: 
IJSSELDELTA CENTER, ZWOLLE 

 
 

TIJD: 
12.00 – 17.30 UUR 

 
 

VOL = VOL 

 
 

 

 
 Beste bestuurder, trainer/leider/coach,   

 scheidsrechter, 
 

 Hierbij het programma: 

 
     12.00 uur  Registratie/ontvangst 

     13.00 uur  Welkomstwoord  

     13.15 uur  Plenaire inspirerende spreker 

     14.15 uur  Workshopronde 1 

     15.15 uur  Wisselpauze 

     15.30 uur  Workshopronde 2 

     16.30 uur  Afsluiting 

     17.00 uur  Borrel + hapje 

     17.30 uur  Einde bijeenkomst 

                ********** 

     18.45 uur  PEC Zwolle – NAC Breda (optie) 

  
 Hieronder volgt korte, inhoudelijke  

 informatie over deze bijeenkomst en inhoud   
 van de workshops, waarvoor elke vereniging   

 zich kan aanmelden met maximaal 4  
 personen. 

 

 Graag tot ziens op 17 januari in Zwolle! 
 

 Met vriendelijke groet, 
 

 

 KNVB district Noord en KNVB district Oost  

 



 

 
INLEIDING 
Het voetballandschap verandert voortdurend. De districtskantoren van de KNVB in Heerenveen en Deventer sluiten 
op termijn en er komt een centraal steunpunt voor terug in de omgeving Zwolle. Daarnaast komen er regionale 
steunpunten voor verenigingsadvies. KNVB district Noord en district Oost organiseren als voorloper hierop samen 
een centrale bijeenkomst in Zwolle voor al haar voetbalverenigingen. 
 

WORKSHOPS 
Bij de onderstaande workshops worden kennis en ervaringen over verschillende onderwerpen die bij 
voetbalverenigingen spelen uitgewisseld. Je kunt kiezen uit diverse thema’s, zoals sportiviteit en respect en actuele 
onderwerpen die van toegevoegde waarde kunnen zijn bij je voetbalvereniging.  
Elke vereniging kan zich aanmelden met maximaal 4 personen. Voor aanmelden klik hier. 
 

Het puberbrein  
Hoe werkt het puberbrein en waarom gedragen pubers 
zich zoals ze doen? Je krijgt inzicht in de ontwikkelingen 
van het puberbrein. Met deze informatie kun je de 
pubers van je club aan je binden, begrijp je waarom ze 
zich zo gedragen en kun je voorkomen dat er langs 
elkaar heen wordt gecommuniceerd. 

Jeugdvoetbalopleiding 
Elk opgroeiend kind heeft recht op een fantastische 
voetbalopleiding. Als club met een jeugdafdeling neem 
je daarmee een enorme verantwoordelijkheid en 
uitdaging op je. We willen je uitdagen de ‘eigen’ 
jeugdopleiding en je rol daarin nog verder te 
optimaliseren. Kennisdeling is een belangrijk middel. 
 

Krimp 
De demografische ontwikkelingen wijzen op een 
blijvende trek naar de steden. De gevolgen voor het 
platteland, met name aan de randen van Nederland zijn 
dan ook aanzienlijk: bevolkingskrimp, vergrijzing, 
ontgroening en daardoor wegvallende voorzieningen. 
Hoe houden we het voetbalaanbod in deze regio’s in 
stand? Graag gaan we in gesprek over krimp in Oost en 
Noord Nederland. 

Sportief Coachen 
Hoe geven trainers, coaches en begeleiders invulling 
aan hun pedagogische rol. Wat is het effect van 
handelen en manier van coachen bij het begeleiden 
van sporters. 
Hoe om te gaan met de tegenpartij, ouders, 
toeschouwers en arbitrage: hoe geef ik zelf het goede 
voorbeeld en hoe spreek ik zo nodig betrokkenen aan 
op ongewenst gedrag? 
 

Wedstrijdzaken/Competitie 
Wat zijn de taken van een wedstrijdsecretaris? 
Hoe werkt accommodatiebezetting en Sportlink Club? 
Wat verwacht je als wedstrijdsecretaris van de KNVB? 
Stel je vragen over het Digitaal Wedstrijd Formulier. 
Waar kan ik het Handboek Competitiezaken vinden? 
Kom alles te weten in een uur tijd. 
 

TV Sportplezier 
Wil je ook positieve en betrokken ouders op je club? 
TV Sportplezier richt zich op de ouders langs de lijn en 
heeft maar één doel: ouders van de jongere jeugd 
verleiden tot positief betrokken gedrag: als supporter 
van hun kind en als positief betrokkene bij het reilen 
en zeilen van de vereniging. Lang leve de sportouder! 

Tuchtzaken 
Wanneer moet je rapporteren als vereniging? Wat is het 
verschil tussen een uitsluiting en een schorsing? Hoe 
wordt een strafmaat bepaald? Wat doet een 
tuchtcommissie? Dit zijn mogelijke vragen die je hebt 
als vereniging aan de afdeling tuchtzaken. Graag 
beantwoorden wij vragen en gaan wij met je in gesprek 
over onderwerpen op dit gebied. 

Omgaan met opvallend gedrag 
Er worden vaardigheden aangereikt voor een 
mogelijke aanpak in het omgaan met lastige” kinderen.  
Het vertrekpunt is om kinderen met storend gedrag te 
behouden voor de voetbalsport. Natuurlijk komen 
specifieke problematieken in relatie met het voetballen 
aan de orde zoals ADHD, autisme etc. 

 

 

http://hermes2.dexels.com/knvb_digitaal_inschrijven/activitydetails.jsp?activityid=9396572


 

Open Club 
Er zijn veel landelijke en regionale ontwikkelingen 
gaande, maar welke kansen brengt dit voor je club met 

zich mee? En wat betekent dit voor je aanbod, kader en 
accommodatie? Dit vraagt om een open houding, maar 
wat houdt dat precies in? En hoe kan je voetbalclub 
hier invulling aan geven? 
 

Spelregels 
Spelregelkennis draagt bij aan een plezierige 
voetbalbeleving, zowel op als langs het veld. Een 

betaald voetbal scheidsrechter geeft uitleg over de 
spelregels en de rol van de scheidsrechter en een top 
10 van ergernissen. Een workshop met interactie voor 
trainers, leiders, scheidsrechters en bestuurders. 

Fair Play Competitie 
De Fair Play competitie is gericht op het plezier van de 
kinderen. Kinderen beslissen zelf over spelsituaties, er 
is geen scheidsrechter aanwezig. Toeschouwers en 
ouders bevinden zich op 20 meter afstand van het 
speelveld. Trainers begeleiden het spel samen vanuit 

de coachzone. Wat is de praktijk van deze competitie? 
 

Sportlink Club 

Sportlink Club helpt bij het goed organiseren van een 
vereniging en krijgt een steeds belangrijkere plaats.  
Alle onderdelen - ledenadministratie, wedstrijdzaken en 
de contributiemodule - zijn in deze applicatie terug te 
vinden. De workshop gaat in op de vele mogelijkheden 

en vragen die er zijn. 

Werkgeverschap 
Hoe kan een vereniging zijn werknemers en vrijwilligers 
het beste belonen. Welke juridische en fiscale grenzen 
komen daarbij kijken en welke wettelijke veranderingen 
kunnen we in 2015 verwachten. Actueel zijn de 
Werkkostenregeling en de Wet Werk en Zekerheid bij 
het afsluiten van contracten met o.a. trainers. 
 

Clubarbitrage  
Als vereniging aan de slag met arbitragebeleid? De 
juiste dingen doen om scheidsrechters te werven en te 
behouden? Uitgangspunt is je te begeleiden naar een 
oplossing die past bij je vereniging. Kennisdeling en 
van elkaar leren staat centraal in deze workshop. 

Mentale weerbaarheid 

Om scheidsrechters te helpen agressie en 
scheldpartijen tijdens wedstrijden te voorkomen krijg je  
tips hoe hier mee om te gaan en weerstanden te 
herkennen. Hierdoor krijg je meer plezier en 
zelfvertrouwen en straal je dit ook uit.  

Aanmeldenqua 

vol is, kies dan een  

 Elke vereniging kan zich aanmelden met 

maximaal 4 personen.  

 Voor aanmelden klik hier.   
 

 

PEC Zwolle – NAC Breda           
Aanvang: 18.45 uur 

 

 
 

Wil je na de KNVB bijeenkomst deze wedstrijd bezoeken, dan gelden hiervoor de volgende spelregels: 
 Je betaalt een ticket voor een gereduceerd bedrag van € 10,- p.p. (KNVB actie) 
 Ticket geldt voor de publieke tribune. 
 Tickets zijn te bestellen tot uiterlijk maandag 5 januari 2015, nadien is het niet meer mogelijk om via  

de KNVB kaarten aan te vragen. Na 5 januari zal de KNVB een betalingsverzoek toesturen.  
   Alleen bij tijdige betaling kunnen we overgaan tot het verstrekken van de tickets. 
 Na de bijeenkomst en voorafgaand aan de wedstrijd dien je zelf te voorzien in je eigen catering. 

 

Om een ticket te bestellen: klik hier. 
 

 

CONTACT 
Mocht je nog vragen hebben, dan kun je een mail sturen naar: oost-verenigingsadvies@knvb.nl 
 

 

 

http://hermes2.dexels.com/knvb_digitaal_inschrijven/activitydetails.jsp?activityid=9396572
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