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1) bijlage 3) ter vergadering 5) wordt nagezonden  
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Verzonden aan: 

 Bestuur amateurvoetbal 

 Bondsvoorzitter  

 Raad van commissarissen betaald voetbal 

 Afgevaardigden amateurvoetbal 

 Reglementscommissie 

 Ereleden 

 Adviserende leden  

 Intern 
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4. VERANTWOORDINGSBRIEF 2013/’14 

Voorstel 
Kennis nemen van de verantwoordingsbrief amateurvoetbal 2013/‟14. 
 
Toelichting 
Bijgevoegd treft u de verantwoordingsbrief amateurvoetbal aan, waarin het bestuur amateurvoetbal vertelt 
wat terecht is gekomen van de aanvankelijke plannen voor dit seizoen en wat hierop van invloed was. 
 
Kortheidshalve wordt hiernaar verwezen. 
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Verantwoordingsbrief amateurvoetbal 2013/’14 
 

Inleidend: een roerig seizoen 
Het seizoen 2013/‟14 was in vele opzichten een roerig jaar voor het amateurvoetbal. Vroeg in het seizoen is 
afscheid genomen van toenmalig directeur amateurvoetbal. Ook werd al snel duidelijk dat de financiële 
positie van het amateurvoetbal onhoudbaar was en ingrijpen noodzakelijk. Een reorganisatie met 
gedwongen ontslagen was onvermijdelijk. Bovendien is in de najaarsvergadering reeds een 
contributieverhoging van €2,- aangekondigd. Op de eerste vergadering van de verenigingsraad op 24 mei 
2014 is ingestemd met deze verhoging. Deze maatregelen zijn nodig om het amateurvoetbal weer financieel 
gezond te maken. Het financiële resultaat van het amateurvoetbal in 2013/‟14 is na onttrekking reserves €3,6 
miljoen negatief. 
 
Op bestuurlijk vlak stond seizoen 2013/‟14 in eerste instantie in het teken van de bestuurlijke vernieuwing. 
Een langdurig traject waarvan de veranderingen op 1 januari 2014 zijn ingevoerd. Mede door de financiële 
ontwikkelingen, was de bestuurlijke inrichting van het amateurvoetbal het afgelopen seizoen opnieuw 
onderwerp van gesprek. Verschil van mening heeft geleid tot het vertrek van de voorzitter en de 
vicevoorzitter. De overige zeven bestuursleden gaven in de voorjaarsvergadering aan hun zetel ter 
beschikking te stellen, maar met het oog op de continuïteit van de organisatie is in afstemming met de 
verenigingsraad afgesproken dat zij aanblijven tot aan de najaarsvergadering van 2014. Bureau Berenschot 
is ingeschakeld om een advies uit te brengen over een eigentijds en passend bestuursmodel voor het 
amateurvoetbal. Op een extra vergadering van de verenigingsraad op 20 september 2014 heeft de 
verenigingsraad ingestemd met het invoeren van een ledenraadmodel. 
 
2013/‟14 was ook het laatste jaar van de beleidsperiode 2009-2014, van het beleidsplan „Samen Scoren‟. 
Met het nieuwe KNVB Beleidsplan „Voetbal om van te Houden‟ als richting willen we ook de komende jaren 
met alle voetballiefhebbers verder werken aan het voetbal, het voetballandschap en een positieve 
voetbalbeleving.  
 
Kortom, het amateurvoetbal is volop in beweging en heeft bestuurlijk, financieel en organisatorisch een 
roerig seizoen achter de rug. Dit heeft ook gevolgen gehad voor de activiteiten die we in het amateurvoetbal 
hebben uitgevoerd. In deze verantwoordingsbrief zetten we, in aanvulling op het jaarverslag, de belangrijkste 
resultaten op een rij. Dit doen we langs de vier kernthema‟s van het beleidsplan 2009-2014: samen 
voetballen, samen leven; ontwikkelen en winnen; beleven en binden; organiseren en faciliteren. 

 
  

Leeswijzer 
Deze verantwoordingsbrief is opgesteld langs de vier kernthema‟s. Per kernthema waren er activiteiten 
en resultaten gepland voor de afgelopen twee seizoenen. In deze verantwoordingsbrief geven we per 
activiteit aan hoeveel procent van de resultaten behaald zijn. De rekensom hierbij is simpel: worden er 
onder een activiteit vier resultaten benoemd, dan geldt elk behaald resultaat als 25%. Activiteiten die 
vorig jaar reeds zijn afgerond of vervallen en toen ook verantwoord, worden niet opnieuw getoond. 
Resultaten die een deadline hebben na seizoen 2013/‟14 tellen niet mee in de berekening van het 
percentage.  
 
Om de voortgang in beeld te brengen, is het percentage van het seizoen 2012/‟13 bijgevoegd ter 
vergelijking. Is een activiteit volledig behaald, dan wordt deze groen gearceerd. Is meer dan 75% van de 
activiteiten behaald of is het duidelijk dat er actief aan de activiteit wordt gewerkt , dan is deze geel 
gearceerd. Rode arcering geeft aan dat minder dan 75% van de resultaten is behaald, waarbij tevens 
geen voortgang ten opzichte van vorig seizoen zichtbaar is. Een aantal activiteiten is weliswaar niet 
binnen de planning afgerond, maar wordt actief opgepakt in 2014/‟15. Ook dit is zichtbaar aangegeven. 
 
Vervolgens verantwoorden we de afwijkingen in de geplande activiteiten en lichten we de belangrijkste 
resultaten binnen het kernthema kort verder toe. 
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1. Samen voetballen, samen leven 
 

Activiteiten  Resultaat 30-06-14 2013 

VSK Verenigingen en bestuurders (1-AV01) 80% 80% 

VSK Trajecten trainers, coaches en begeleiders (1-AV02) 100% 67% 

VSK Bijscholingsmodules trainer-coaches (1-AV03) 100% 100% 

Spelregelkennis (1-AV05) 100% 17% 

Acties Tegen geweld, voor sportiviteit (1-AV07) 90% 20% 

 
Toelichting op de afwijkingen  
1-AV01 Slechts één resultaat is op dit gebied niet gehaald, namelijk een rapport over het imago 

clubbestuurders. Het is nu onderdeel van de VSK-plannen om het imago van (vrouwelijke) 
bestuurders te vergroten. 

1-AV07 Voortschrijdend inzicht heeft de insteek van een bewijs voor sportief gedrag veranderd. Er 
wordt nu samen met HALT! een proef gedaan met alternatief straffen (op basis van 
pedagogische grondslag) in districten West II en Zuid I. 

 
Toelichting op dit kernthema 
In het kernthema samen voetballen, samen leven staat sportiviteit en respect centraal. Seizoen 2013/‟14 was 
het seizoen waarin een aantal belangrijke maatregelen uit het actieplan „tegen geweld, voor sportiviteit‟ is 
doorgevoerd. Een tijdstraf van tien minuten is ingevoerd in de B-categorie. Uit evaluatie via de servicemeting 
blijkt dat 73% van de verenigingen positief tegenover de invoering van de tijdstraf staat, 15% neutraal en 
12% negatief. Een andere maatregel, de visuele controle van de spelerspas werd minder goed gewaardeerd 
(54% positief, 26% neutraal, 20% negatief).  
 
Het spelregelbewijs is na een succesvolle pilot ingevoerd. Bij 169 verenigingen zijn spelregelavonden 
gehouden met scheidsrechters uit het betaald voetbal. Er is een digitale tool ontwikkeld om de spelregels op 
een toegankelijke manier te leren met veel filmpjes, plaatjes en korte teksten in begrijpelijke taal. In totaal 
zijn 407 unieke verenigingen ondersteund op het gebied van sportiviteit en respect (trajecten van 
procesbegeleiding, verenigingsbox, spelregelavonden, etc.). 
 
 

2. Ontwikkelen en winnen 
 

Activiteiten  Resultaat 30-06-14 2013 

Piramide arbitrage (2-AV01) 2014/‟15 33% 

Clubontwikkeling arbitrage (2-AV02) 50% in opstart 

Imago arbitrage (2-AV03) 50% 50% 

Begeleiding en rapportage KNVB-scheidsrechters (2-AV05) 75% 50% 

Positie wereldranglijst zaalvoetbal (2-AV07) 100% in opstart 

Werving vrouwelijke scheidsrechters (2-AV08)  zie toelichting in opstart 

Jeugdplan Nederland jongens en meisjes (2-AV11)  100% in opstart 

 
Toelichting op de afwijkingen  
2-AV01 De activiteiten ten behoeve van het verbeteren van de piramide arbitrage worden 

opgepakt in seizoen 2014/‟15 (zie beleidsagenda) 
2-AV02 Het afgelopen seizoen is hard gewerkt aan clubontwikkeling op het gebied van arbitrage. 

Met behulp van de ARAG-certificering hebben clubs grote stappen gezet op dit thema. 
Voor elke club is ondersteuning beschikbaar. Er is vertraging opgelopen in het ontwikkelen 
van een cursus voor verenigingsscheidsrechterscoaches. Deze cursus was ontwikkeld 
door NOC*NSF, maar voldeed niet aan onze kwaliteitseis. Nu is er een eigen cursus die in 
het nieuwe seizoen wordt ingezet. 

2-AV03 De KNVB is continu bezig met de positionering van de scheidsrechter (vanuit arbitrage, 
persvoorlichting, communicatie. Er is dus geen wervingscampagne in gang gezet, maar 
we zijn structureel bezig met het imago van de arbitrage. 
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2-AV05 Het doel was om 250 scheidsrechtercoaches op te leiden het afgelopen seizoen. Dit 
aantal is niet behaald (103). Conclusie is dat deze opleiding onvoldoende aansluit bij de 
behoeftes van de KNVB. Op dit moment wordt er een opleidingsplan afgerond voor de 
begeleiding van scheidsrechters op verenigingsniveau. 

2-AV08 Hoewel een campagne voor het werven voor vrouwelijke scheidsrechters niet is 
uitgevoerd (zie 2-AV03), worden wel stappen gezet op dit thema. In district Noord is 
bijvoorbeeld een pilot uitgevoerd voor een cursus met alleen vrouwelijke deelnemers. Dit 
is positief ervaren. 

 
Toelichting op dit kernthema 
Ontwikkelingen op het gebied van (club)arbitrage zijn in volle gang. Het jaarverslag gaat dieper in op de 
resultaten wat betreft een 4

e
 official in de topklasse, vrouwelijke (top)scheidsrechters en ARAG Fair Play 

certificering. Ook zijn we continu bezig arbitrage binnen clubs te borgen in beleid, coördinatie en opleiding. 
Op dit moment heeft ongeveer 48 % van de clubs arbitrage in het beleidsplan opgenomen, heeft 62 % van 
de clubs een scheidsrechterscoördinator (bron: servicemeting 2014). In september 2014 starten we met de 
volledige nieuwe opleiding voor scheidsrechterscoördinatoren. 
 
Het creëren van het optimale klimaat voor het topzaalvoetbal is een continu proces. Belangrijke slagen zijn 
gemaakt in bijvoorbeeld het faciliteren van de nationale teams. Dit heeft ertoe geleid dat het nationaal 
zaalvoetbalteam voor het eerst sinds 2005 heeft deelgenomen aan een EK.  
 
Jeugd Plan Nederland is gerealiseerd voor zowel jongens als meisjes. De in-, door- en uitstroom worden 
gemonitord. In seizoen 2014/‟15 zijn de eerste resultaten bekend. Vanuit de servicemeting kan worden 
gesteld dat het product JPN op dit moment een tevredenheidscore heeft van 72%. 
 

3. Beleven en binden 
 

Activiteiten  Resultaat 30-06-14 2013 

Effectieve aanpak excessen (3-AV01)  100% 80% 

Uitbouw veiligheidsbeleid amateurvoetbal (3-AV02)  2014/‟15 20% 

Groei en imago meisjes- en vrouwenvoetbal (3-AV03)  67% continu 

Onderzoek en kennis leden en verenigingen (3-AV04)  83% 50% 

Herpositionering en verdieping straatvoetbal (3-AV05)  zie toelichting in opstart 

Ontwikkeling en uitrol voetbalaanbod onderwijs (3-AV06)  100% 33% 

Promotie en implementatie 7x7 35/45+ voetbal (3-AV07)  100% continu 

Ledenparticipatie zaalvoetbal (3-AV08)  100% in opstart 

Maatregelen krimp (3-AV09)  100% 50% 

Lidmaatschap (3-AV10)  in opstart 0% 

AH schoolvoetbal (3-AV11)  100% 83% 

 
3-AV02 Mede vanwege de reorganisatie is dit niet volgens planning verlopen. In het seizoen 

2014/‟15 worden activiteiten zoals het actualiseren van de ordemaatregelen opnieuw 
opgepakt. 

3-AV03 Op het gebied van meisjes en vrouwenvoetbal zijn vele activiteiten uitgevoerd om de tak 
van sport te promoten. Het ledental van het meisjes- en vrouwenvoetbal blijft wel groeien 
(+4.25%). Helaas is het streefcijfer van 148.000 niet behaald. Aan het eind van het 
afgelopen seizoen waren 137.525 speelsters lid van de KNVB. De komende jaren blijft 
meisjes- en vrouwenvoetbal een belangrijk speerpunt.  

3-AV04 Het belang van onderzoek binnen de KNVB wordt steeds duidelijker. Het opzetten van een 
dashboard voor sturingsinformatie stond gepland voor seizoen 2013/‟14, maar is niet 
afgerond. Dit wordt verder opgepakt in 2014/‟15. 

3-AV05 De geplande doelstellingen zijn deels gerealiseerd. De hernieuwde focus van het 
amateurvoetbal op haar kerntaken, leidt echter tot een heroriëntatie van de KNVB op het 
domein straatvoetbal. De komende maanden zal hier vorm aan worden gegeven. 
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3-AV10 Het thema lidmaatschap wordt het komend seizoen opgepakt. In eerste instantie in de 
vorm van een intensief onderzoek naar binding en lidmaatschap. We sluiten hiermee aan 
bij het landelijke onderzoeksprogramma „Lid van de Club‟. 

3-AV11 De geplande activiteiten op het gebied van schoolvoetbal zijn afgerond. Hoewel AH stopt 
als sponsor en naamgever van schoolvoetbal, wordt de komende jaren voortgebouwd op 
de huidige opzet. Hierbij wordt de inzet van schoolvoetbal voor de werving van nieuwe 
meisjesleden een belangrijk speerpunt. 

 
Binnen het kernthema beleving en binding kernthema gaat het om ledengroei en ledenbinding, waarbij 
veiligheid een belangrijke randvoorwaarde is. Met 35/45+ voetbal, straatvoetbal, en schoolvoetbal binden we 
een brede groep voetballiefhebbers. Vooral het 7x7 35/35+ voetbal kent een enorme groei. Wel opvallend is 
dat er grote verschillen tussen de districten zichtbaar zijn in de deelnamecijfers.  
 
Daarnaast helpt het KNVB marketingplan om in de toekomst nog gerichter te kunnen inspelen op trends en 
ontwikkelingen en de behoeften van onze (potentiële) leden. Ook het thema onderzoek is volop in 
ontwikkeling binnen de KNVB. De afdeling R&I borgt en stroomlijnt onderzoek en kennisdeling op centraal 
niveau. Ook is het afgelopen seizoen voor de eerste keer een servicemeting uitgevoerd, waardoor we inzicht 
hebben in de mening van verenigingen over de dienstverlening en producten van de KNVB. Op het 
onderwerp krimp kan elke vereniging middels de DemografieCoach inzicht krijgen in de eigen 
ledenontwikkeling voor 2020, 2030 en 2040. Krimp blijft een belangrijk onderwerp op de agenda van de 
afdeling Clubservice. 
 
Het verhogen van de ledenparticipatie in het zaalvoetbal is een voortdurend proces. Helaas kent het ledental 
het afgelopen seizoen een lichte daling bij de senioren. De deelname van BVO‟s aan 
jeugdzaalvoetbalcompetities kan een belangrijke impuls zijn voor de toekomst.  
 
 

4. Organiseren en faciliteren 
 

Activiteiten  Resultaat 30-06-14 2013 

Topklasse en contractspelers in het amateurvoetbal (4-AV01)  100% 25% 

Optimalisering competitiestructuur mannen senioren (4-AV02)  100% 0% 

Opzet en vorm competitie A- ,B- en C-junioren en D-pupillen Categorie B  
(4-AV03)  

2014/‟15 0% 

Opzet en vorm competities E en F pupillen (4-AV04)  2014/‟15 0% 

Verdere professionalisering tuchtrechtspraak (4-AV06)  2014/‟15 in opstart 

Uitbreiding schikkingsvoorstel (4-AV07)  100% in opstart 

Ontwikkelen lange termijnvisie accommodaties (4-AV08) 33% 33% 

Keuringsmodus natuurgrasvelden (4-AV09)  60% 40% 

Doorontwikkeling programma en begeleiding Bepaal je ambitie (4-AV11)  100% 67% 

Ontwikkeling en uitrol aantrekkelijk vrijwilligerswerk bij de 
amateurverenigingen (4-AV12)  

33% 33% 

Waardering KNVB vrijwilligers amateurvoetbal (4-AV13)  100% in opstart 

Bestuurlijke vernieuwing amateurvoetbal (4-AV14)  100% 50% 

Doorontwikkeling kennisdeling bestuurders verenigingen (4-AV15)  100% continu 

Landelijke uitrol Digitaal overschrijven(4-AV16)  2014/‟15 uitgesteld 

Vervolg uitrol digitaal wedstrijdformulier (DWF AV) (4-AV17)  100% in opstart 

Digitaliseren tuchtbrieven spelers (4-AV-21)  100% uitgesteld 

Wedstrijdwijzigingen door verenigingen zelf (4-AV-22)  100% in opstart 

Imago KNVB zaalvoetbal (4-AV19 zv3)  100% in opstart 

Ontwikkeling opleiding voor bestuurders (4-AV20)  2014/‟15 in opstart 

 
4-AV02-
03-04 
 

Het afgelopen seizoen zijn stappen gezet in het werken naar een uniforme 
competitiestructuur. Onder andere met het schrappen van de 6

e
 klasse in district Zuid II en 

de competitie-indeling met behulp van ACPI. Natuurlijk is het optimaliseren van de 
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competitie een continu aandachtspunt. Activiteiten 3 en 4 worden in seizoen 2014/‟15 
opgepakt en uitgewerkt.  

4-AV06 Het komende seizoen staat de professionalisering van de tuchtrechtspraak hoog op de 
agenda middels het masterplan tuchtrechtspraak. 

4-AV08 In verband met personele bezetting (gedeeltelijke detachering beleidsmedewerker 
accommodatiezaken) is dit onderwerp nog niet afgerond. Accommodatiezaken blijft een 
belangrijk thema binnen de afdeling Clubservice. 

4-AV09 De keuringsmodus is gereed in seizoen 2014/‟15. 
4-AV12 De nieuwe afdeling Clubservice heeft ervoor gekozen deze specifieke activiteit niet voort 

te zetten. In plaats daarvan maakt het ondersteunen en ontwikkelen van vrijwilligerswerk 
bij de clubs onderdeel uit van de diensten die hoofdzakelijk verenigingsadviseurs aan 
clubs leveren. Dit doen we op maat en ook de te ontwikkelen digitale servicedesk levert 
hier een bijdrage aan.  

4-AV20 De afdeling clubservice is in gesprek met de KNVB academie om de mogelijkheden te 
verkennen voor een opleiding voor bestuurders. 

 
Het kernthema faciliteren en organiseren gaat over de organisatie om het voetbal mogelijk te maken. Dit 
raakt direct onze kerntaken competitie en clubservice. Het afgelopen seizoen is organisatorisch veel 
veranderd binnen deze afdelingen. Ondanks de roerige tijd zijn belangrijke verbeteringen doorgevoerd. Met 
name rondom digitalisering op het gebied van competitie en tuchtzaken hebben we als organisatie stappen 
voorwaarts gemaakt. Deze primaire processen willen we continu verbeteren. 
 
Tegelijkertijd moeten de afdelingen zich natuurlijk opnieuw positioneren. Binnen de afdelingen zelf en in de 
samenwerking met andere afdelingen. Het is hierbij van belang om inzicht te krijgen in de samenhang en 
voortgang van zowel going concern als projectmatige activiteiten. Daarom bouwen we het komend seizoen 
verder aan een planning en control systeem dat op basis van KPI‟s inzicht geeft in de resultaten. Dit hangt 
samen met de implementatie van het nieuwe bestuurlijk model.  
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5. FINANCIËN  

5.1 HERZIENING BEGROTING AMATEURVOETBAL 2014/’15 / BELEIDSAGENDA 2014/’15 

Voorstel 
Vaststellen van de beleidsagenda 2014/‟15 en instemmen met de voorgestelde financiering. 
 
Toelichting 
De verenigingsraad amateurvoetbal heeft in haar vergadering op 24 mei 2014 bij de behandeling van de 
begroting 2014/‟15 geen goedkeuring verleend aan de voorgenomen financiering ad € 600.000 van de 
activiteiten in het kader van beleidsplan 2014-2018. De afgelopen periode is onderzocht op welke wijze de 
activiteiten uit het beleidsplan 2014-2018 toch gefinancierd kunnen worden. Hierbij is uitgegaan van het 
principe “nieuw beleid voor oud beleid”. Bovendien zijn de diverse activiteiten kritisch tegen het licht 
gehouden, waarbij bekeken is in hoeverre deze activiteiten strikt noodzakelijk zijn of dat activiteiten 
gefaseerd in de tijd uitgevoerd kunnen worden (seizoen 2015/‟16). 
 
Hieronder wordt de financiering van de activiteiten in het kader van beleidsplan 2014-2018 uiteengezet. De 
financiering van deze activiteiten valt in drie delen uiteen: 
1. Het schrappen van diverse activiteiten, bezuinigingen op activiteiten of financiering voorzien in het 

seizoen 2015/‟16;  
2. Financiering binnen bestaande budgetten; 
3. Financiering door middel van herschikking van bestaande budgetten. 
 
Ad 1 
De activiteiten inzake uitrol K&P model worden niet meer uitgevoerd; de financiering van deze activiteiten 
wordt verlegd van de KNVB naar de verenigingen. De bezuiniging bedraagt € 100.000. Een deel van de 
activiteiten binnen arbitrage ad € 35.000 (onder andere opleidingen scheidsrechterbegeleider) en activiteiten 
in het kader van Research & Intelligence ad € 38.000 worden pas in het seizoen 2015/‟16 uitgevoerd.  
 
Per saldo wordt voor een bedrag ad € 173.000 op de activiteiten beleidsplan 2014-2018 “bezuinigd”.  
 
Ad 2 
- De overige activiteiten arbitrage (denk aan themabijeenkomsten rapporteurs en praktijkbegeleiders) 

worden gefinancierd binnen de bestaande budgetten (€ 57.500). In de begroting 2014/‟15 zijn uitgaven 
voorzien voor arbitrage opleidingen (ad € 45.000), kosten voor themabijeenkomsten (ad € 27.000) en 
overige kosten arbitrage (ad € 25.000). Binnen deze kosten worden activiteiten geschrapt (minder 
opleidingen, minder themabijeenkomsten) om de kosten van de activiteiten uit het beleidsplan 2014-
2018 (ad € 57.500) mogelijk te maken. 

- De kosten voor de activiteiten omtrent onderzoekstool verenigingen (€ 45.000) worden nu voor een deel 
gefinancierd binnen de bestaande budgetten AV Digitaal (ad € 20.000) en voormalig ondersteuning 
clubbestuur (ad € 25.000). Dit betekent dat een aantal ontwikkelingen op het gebied van AV Digitaal 
worden getemporiseerd en in twee seizoenen zullen plaatsvinden. Ook de activiteiten op het gebied van 
implementatie model beleidsplan (ad € 25.000) worden getemporiseerd. 

- Tot slot de financiering van de diverse activiteiten van het meisjes/ vrouwenvoetbal (ad € 92.500). De 
financiering van deze activiteiten wordt mogelijk gemaakt door activiteiten binnen JPN Meisjes (ad € 
385.000), Centrum Topsport en Onderwijs (ad € 94.400) en Algemene Kosten (ad € 26.200) te 
schrappen. 

 
Per saldo wordt voor een bedrag ad € 195.000 gefinancierd binnen bestaande de budgetten. 
 
Ad 3 
Tot slot worden een aantal activiteiten uit het beleidsplan 2014-2018 gefinancierd door herschikking van 
bestaande budgetten. Zo worden de overige activiteiten meisjes/ vrouwenvoetbal (€ 100.000) en de 
onderzoekskosten van Research & Intelligence (€ 132.000) gefinancierd uit onder meer de budgetten 
ondersteuning clubbestuur/ verenigingsadvies en districtsbudgetten voetbaltechnische zaken. 
 
Per saldo wordt voor een bedrag ad € 232.000 gefinancierd door herschikking van bestaande budgetten. 
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Gevolgen voor de beleidsagenda 2014/‟15 
Het schrappen van de bijdrage aan het K&P model heeft tot gevolg dat de doelstelling van 35 trajecten naar 
beneden is bijgesteld. Op het gebied van arbitrage wordt op kleinere schaal gestart met de geplande 
activiteiten. De ervaringen worden vervolgens meegenomen in de verdere uitrol in seizoen 2015/‟16.  
 
De beleidsagenda werd opgesteld ten tijde van de reorganisatie. Medewerkers en afdelingen moesten 
opnieuw hun balans vinden. Kritieke Prestatie Indicatoren (KPI‟s) beogen inzicht te geven in de prestaties 
van de organisatie en de verschillende afdelingen. Het is hierbij essentieel om samenhang met het 
beleidsplan en de onderlinge samenhang in beeld te brengen. Zo kan gericht gestuurd worden op bepaalde 
activiteiten of projecten en het beoogde effect dat deze hebben.  
Met het formuleren van de KPI‟s is een belangrijke eerste stap gezet. Gelijktijdig met het opzetten van een 
heldere beleids- en begrotingscyclus passend bij het nieuwe bestuursmodel wordt deze systematiek in het 
seizoen 2014/‟15 verder ontwikkeld.  
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5.2 JAARREKENING AMATEURVOETBAL 2013/’14 

Voorstel 
1. Instemmen met de jaarrekening amateurvoetbal 2013/‟14; 
2. Het exploitatiesaldo ad € 3,6 miljoen na bestemmingsreserves te onttrekken uit de algemene reserve;  
3. Het restant van de bestemmingsreserve Project waardering vrijwilligers ad ca. € 0,3 miljoen vrij te laten 

vallen ten gunste van de algemene reserve.  
 
Toelichting 
Het bestuur van de businessunit amateurvoetbal van de KNVB heeft het genoegen de jaarrekening over het 
boekjaar 2013/‟14 aan te bieden. Middels deze jaarrekening wordt inzicht gegeven in de financiële aspecten 
van de bedrijfsvoering van de businessunit. 
 
Vergelijkende cijfers 
Als vergelijkende cijfers zijn weergegeven de realisatie over 2012/‟13 en de begroting over 2013/‟14. Deze 
vergelijkende cijfers zijn, waar relevant, aangepast voor vergelijkingsdoeleinden (Titel 9 BW 2). 
De cijfermatige toelichting vindt plaats in bedragen x € 1.000, tenzij anders vermeld. 
 
Financiële situatie amateurvoetbal 
Het seizoen 2013/‟14 laat zich omschrijven als een financieel moeilijk jaar, waarbij de financiële positie van 
het amateurvoetbal verder onder druk is komen te staan. De oorzaken en financiële consequenties zijn 
teruggekoppeld aan de diverse financiële gremia en commissies. De belangrijkste oorzaken zijn: 
1. De beëindiging per 1 januari 2014 van de activiteiten van Beach Soccer. De consequentie hiervan is de 

afwaardering van de lening van de KNVB aan KNVB Beach Soccer B.V. ad € 0,7 mln.; 
2. De kosten van de organisatieontwikkeling KNVB ad € 2,5 mln.; 
3. De daling van de inkomsten uit Tuchtzaken en Heffingen ad circa € 0,4 mln. Deze daling houdt verband 

met de invoering van tijdstraffen ter vervanging van de gele kaarten. En minder administratieve verzuim 
als gevolg van invoering digitaal wedstrijdformulier (DWF). 

 
De jaarrekening 2013/‟14 laat voor onttrekking reserves een tekort zien van € 4,7 mln. Om de financiële 
huishouding van het amateurvoetbal op orde te krijgen zijn dus ingrijpende maatregelen getroffen binnen de 
arbeidsorganisatie. Noodgedwongen zijn een groot aantal arbeidscontracten en activiteiten (denk aan Beach 
Soccer breedte- en topsport)) beëindigd, waardoor het amateurvoetbal kan terugkeren naar een enigszins 
stabiele financiële omgeving. Het effect van het beëindigen van deze dienstverbanden bedraagt € 2,5 mln., 
welke in deze jaarrekening is verantwoord. Daarnaast heeft de verenigingsraad amateurvoetbal 24 mei 2014 
ingestemd met de contributieverhoging van € 2,00 per lid (begroting 2014/‟15).  
 
In de Rolling Forecast van mei 2014 is een geprognosticeerd resultaat over het seizoen 2013/‟14 van € 5,7 
mln. verantwoord. De jaarrekening 2013/‟14 laat een resultaat van € 4,7 mln. zien, hetgeen € 1,0 mln. “beter” 
is dan in mei 2014 is aangegeven. Het verschil, grotendeels incidentele baten, laat zich onder meer als volgt 
verklaren: 
1. De inkomsten Tuchtzaken en Heffingen zijn in de jaarrekening € 0,2 mln. hoger dan in de Rolling 

Forecast mei 2014 is voorzien; 
2. In de laatste maanden van het boekjaar 2014 zijn bijdragen van de UEFA voor diverse kwalificatie- en 

eindtoernooien ontvangen. Per saldo extra inkomsten ad € 0,3 mln. Voor de goede orde wordt 
opgemerkt dat deze incidentele bijdragen alleen worden ontvangen indien een vertegenwoordigend 
team zich voor het toernooi plaatst.  

3. Tijdens het FIFA congres in Brazilië heeft de FIFA besloten tot een bonusuitkering aan alle bonden ad  
$ 250.000 (aandeel AV ad € 0,1 mln.); 

4. De personeelskosten komen in de jaarrekening 2013/‟14 € 0,3 mln. lager uit, dan in de Rolling Forecast 
van mei 2014 is voorzien.  

5. De kosten communicatie, en met name op districtsniveau de kosten van clubservice, zijn € 0,1 mln. lager 
dan in de Rolling Forecast mei 2014 is verantwoord. De onderbesteding wordt verklaard door het feit dat 
minder activiteiten zijn uitgevoerd, dan in aanvang is voorzien. 

 
Tot slot: de inkomsten uit sponsoring vertonen in de jaarrekening 2013/‟14 een stijging van circa € 0,3 mln. 
De stijging houdt verband met de activaties binnen amateurvoetbal. Deze activaties zijn in de begroting 
2013/‟14 budgettair neutraal begroot. De inkomsten van deze activaties worden verantwoord onder de baten 
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sponsoring; kosten van deze activaties worden verantwoord binnen de “overige activiteiten”. De kosten van 
de overige activiteiten vertonen eveneens een stijging. 
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5.3 VERLENEN VAN KWIJTING AAN HET BESTUUR AMATEURVOETBAL 

Op grond van de wet dient de verenigingsraad na behandeling van de door het bestuur amateurvoetbal 
gepresenteerde jaarrekening afzonderlijk een besluit te nemen ter zake van kwijting van het bestuur 
amateurvoetbal voor zijn financiële verantwoordelijkheid voor het gevoerde beleid van het afgelopen 
verenigingsjaar. 
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5.4 FINANCIEEL BELEID 2014-2018 

Voorstel 
Vaststellen van de notitie Financieel beleid periode 2014-2018 (versie 28.10.‟14). 
 
Toelichting 
De reikwijdte van deze notitie is het financieel beleid voor de beleidsperiode 2014-2018. Om hierin de juiste 
keuzes voor te leggen, zijn bij het opstellen van deze notitie een aantal (inhoudelijke) ontwikkelingen in de 
baten- en lastensfeer nader geanalyseerd. Deze notitie is opgesteld door de directie amateurvoetbal, in 
overleg met de penningmeester en de vaste commissie financiën. De contouren van deze beleidsnotitie zijn 
in het najaar 2013 reeds afgestemd met de hoofdcommissie en de kamer financiën.  
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Financieel beleid amateurvoetbal  
2014-2018 
 
1. Inleiding 
De reikwijdte van deze notitie is het financieel beleid voor de beleidsperiode 2014-2018. Om hierin de juiste 
keuzes voor te leggen, zijn bij het opstellen van deze notitie een aantal (inhoudelijke) ontwikkelingen in de 
baten- en lastensfeer nader geanalyseerd. Onderstaand een aantal ontwikkelingen, dat in belangrijke mate 
voor het amateurvoetbal van invloed is op het evenwicht in de exploitatiebegroting: 
 

 Personele maatregelen naar aanleiding van centraliseren van taken en gelijktijdig decentraliseren van 
taken; 

 Positionering van de districten en de consequenties voor de bijbehorende huisvesting; 

 Effecten van de mogelijk daling van de inkomsten uit de Lotto en de bijbehorende ontwikkelingen op het 
gebied van de kansspelen; 

 Onderzoek naar de positionering en functionering en de bijbehorende discussie van top- en breedtesport 
binnen de KNVB. 

 Aandacht voor nieuw beleid: meisjes/ vrouwenvoetbal en arbitrage. Denk hierbij aan: 
- Elke wedstrijd passende arbitrage; 
- Nadrukkelijke aandacht voor de positie meisjes- en vrouwenvoetbal. 

 ICT maatregelen blijvend gericht op “meer gemak meer mogelijk” voor de verenigingen. Continue 
verdere digitalisering (digitalisering tuchtbrieven, spelerspas, overschrijvingen); 

 Het verloop en vervolg van de (deels extern gefinancierde) projecten in het amateurvoetbal. De 
overheadvergoeding gerealiseerd op deze projecten moet minimaal het overschot vormen op de 
begroting.  

 De consequenties van de maatregelen uit het actieplan “Tegen Geweld Voor Sportiviteit” (onder andere 
invoering tijdstraffen); 

 Ontwikkeling van het KNVB Sportcentrum tot een volwaardig sportcentrum. 
 
 
2. Uitgangspunten 
Waar gaan we vanuit bij het formuleren van doelstellingen van beleid? Ook in het nieuw financieel beleid 
2014-2018 wordt vastgehouden aan het centrale uitgangspunt van het huidige financiële beleid: 
 

Voetbal betaalbaar houden! Daar gaat het om. 
 
Kennis over en inschatting van haalbaarheid vanuit eerdere discussies, een eerder gekozen systematiek van 
beleidsvoering in het amateurvoetbal en ervaringen met het huidige financieel beleid, geven aanleiding tot de 
volgende uitgangspunten:  
1. Beheersbaarheid van de KNVB lasten voor verenigingen; 
2. Er bestaat een directe relatie met het inhoudelijk beleid: toewijzing van (financiële) middelen vindt in 

principe altijd een basis in eerdere inhoudelijke keuzes en; 
3. Nieuw beleid wordt zo mogelijk gefinancierd door het schrappen dan wel verminderen van bestaand 

beleid. 
 
Het enten van de baten en lasten in het amateurvoetbal op het inhoudelijk gekozen beleid geschiedt jaarlijks 
bij het opstellen van de seizoensbegroting en periodiek bij het opstellen van prognosecijfers in de rolling 
forecast. 
 
Enerzijds volgen middelen de gekozen inhoud, anderzijds vormen de maximale middelen ook een beperking 
bij inhoudelijke keuzes. Een gedegen afstemming maakt inhoudelijk beleid mogelijk en versterkt financieel 
beleid als beleidsinstrument om alle ambities in het amateurvoetbal waar te maken. Hiervoor is een 
periodieke herijking noodzakelijk. 
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Het meerjaren beleidsplan voetbal 2014-2018 wordt na vaststelling vertaald in bedrijfsplannen. Indien sprake 
is van herijking van activiteiten uit hoofde van beperkte financiële middelen, dient het vastgesteld beleid 
heroverwogen te worden. De besluitvorming daartoe geschiedt conform het geldende 
besluitvormingsproces. 
 

3. Financieel beleid 2014-2018 
Het financiële beleid amateurvoetbal wordt vastgesteld voor de periode 2014/‟15-2017/‟18. In de komende 
paragraaf worden de belangrijkste doelstellingen van het financieel beleid 2014-2018 weergegeven. 
 
3.1.1 Doelstellingen 

 Aanzuivering (binnen twee seizoenen) van het weerstandsvermogen tot het gewenste niveau van € 
8½mln. 

 Indexering van alle tarieven (contributies, wedstrijdgelden en overige inkomsten);  

 Elk seizoen is sprake van een sluitende begroting;  

 Het positieve exploitatieoverschot wordt aangewend c.q. bestemd ter beheersing van de aanwezige 
risico‟s. Daarnaast kan het exploitatieoverschot of incidentele baten in enig jaar in de vorm van een 
bestemmings- of egalisatiereserve aangewend worden voor bijvoorbeeld financiering toernooien 
vertegenwoordigend voetbal (denk aan WK Vrouwen en WK onder de 17). Daarnaast kan bijvoorbeeld 
een bestemmingsreserve gevormd worden voor de ontwikkeling en vernieuwing binnen het 
amateurvoetbal. Voor beide bestemmingsreserves moet met de ledenraad een minimum en maximum 
bandbreedte en termijn afgesproken worden; 

 Het bedenken en wegen van voorstellen tot herallocatie en onderuitputting gebeurt 
amateurvoetbalbreed, waarbij sprake is van een integrale benadering van alle inkomsten en uitgaven; 

 Lean- en mean organisatie KNVB amateurvoetbal gericht op kerntaken KNVB. Projecten en 
overheidssubsidies alleen met aantoonbare meerwaarde voor KNVB. De overheadvergoeding vormt 
minimaal het overschot op de begroting en structurele lasten worden niet gefinancierd met incidentele 
middelen. 

 
3.1.2 Weerstandsvermogen weer terug op niveau 
In het seizoen 2013/‟14 is € 3,7 mln. onttrokken uit het weerstandsvermogen. In de looptijd van het nieuw 
financieel beleid moet aanzuivering van het weerstandsvermogen, tot het niveau van € 8,5 mln., 
plaatsvinden.  
 
Het weerstandsvermogen is vastgesteld op € 8,5 mln. De omvang van het weerstandsvermogen is onder 
andere afhankelijk van het risicoprofiel van de organisatie en leidt doorgaans tot een factor tussen ½ en 1½ 
maal de loonkosten inclusief overhead. In het huidige financiële beleid is deze factor vastgesteld op een ½. 
Vaststelling van de hoogte van het weerstandsvermogen is afhankelijk van de ontwikkeling van een aantal 
factoren zoals: 

 ledenaantal; 

 organisatie omvang (aantal fte); 

 loonkosten inclusief overhead;  

 huisvesting (aantal m²). 
 
Rekening houdend met het risicoprofiel van de KNVB alsmede de KNVB organisatie in zijn totaliteit (op het 
gebied van de vermogenspositie KNVB), is verdedigbaar dat het weerstandsvermogen op hetzelfde niveau 
kan worden gehandhaafd. 
 
In de eerste drie seizoenen van het nieuw financieel beleid is sprake van de afnemende overheadvergoeding 
uit het project “Naar een veiliger Sportklimaat” en Sportimpuls. Deze vergoeding, voor bureau,- huisvesting 
en ICT kosten, wordt rechtstreeks in mindering gebracht op de hiervoor genoemde rubrieken.  
In de managementrapportages wordt duidelijk onderscheid aangebracht tussen de kosten van overhead en 
de vergoeding vanuit de projecten voor deze overhead. Sturing op de kosten van overhead vindt plaats, 
zonder dat rekening wordt gehouden met deze overheadvergoeding.  
 
Voor nieuwe projecten gefinancierd met externe middelen is de situatie duidelijk. Dit kan niet meer binnen de 
bestaande formatie en de bijbehorende overheadvergoeding moet een overschot vormen op de begroting. 
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4. Voetbal om van te houden 
Een van de belangrijkste pijlers van het amateurvoetbal vormt de afdeling voetbal. In deze paragraaf wordt 
het landschap van de afdeling voetbal in de komende beleidsperiode beschreven. 
 
4.1.1 Doelstelling 
De financiële ruimte behouden teneinde de ontwikkeling van voetbal in al zijn verschijningsvormen te 
continueren. 
 
4.1.2 Toelichting 
Onder het motto “Geen enkel talent mag verloren gaan”, wordt een structuur ingericht waarin optimaal recht 
wordt gedaan aan het ontwikkelen van talenten op alle niveaus. Elke voetballer in Nederland “ontvangt” de 
optimale begeleiding en coaching op zijn of haar niveau. Niet alleen voetballers en voetbalsters, maar ook 
trainer-coaches, scheidsrechters en besturen van verenigingen worden uitgedaagd tot een nog betere 
ontwikkeling. Het ontwikkelen en organiseren van nieuwe opleidingen voor specialisten staat centraal.  
 
Binnen de kaders van de organisatieontwikkeling in het amateurvoetbal (het project Change) zal voetbal- en 
clubontwikkeling, maar ook talent- en kaderontwikkeling nog beter worden gepositioneerd om talenten te 
ondersteunen en te faciliteren. De werkwijze en structuur van het JPN jongens en meisjes wordt in deze 
beleidsperiode geëvalueerd en heroverwogen, de regionale voetbaltrainingen in samenwerking met de RJO-
en herpositioneren en clubontwikkeling verder versterken door middel van themabijeenkomsten. Dit in het 
kader van de optimale doorstroom van de jeugd naar de top. 
  
Belangrijk thema is de ontwikkeling, in brede zin, van het meisjes- en vrouwenvoetbal. Daarin ligt voor de 
KNVB nog steeds een grote potentie. Mede daarom vormt het meisjes- en vrouwenvoetbal een van de 
belangrijkste speerpunten van het beleidsplan 2014-2018. De groei in het meisjes- en vrouwenvoetbal geeft 
de verenigingen in de regio‟s met krimp de kans het ledenaantal op peil te houden. Bovendien kunnen de 
verenigingen meisjesteams gaan oprichten waardoor de kwaliteit van meisjesvoetbal gaat stijgen en de 
verenigingen de kans biedt sneller te ontwikkelen.  
 
Een belangrijke stimulans voor de groei binnen het meisjes- en vrouwenvoetbal vormen de prestaties van het 
vertegenwoordigend voetbal. Extra budget hiervoor is dan ook noodzakelijk. Een verdere verbetering van de 
marketing voor deze tak van sport kan de uitstraling van het meisjes- en vrouwenvoetbal snel verbeteren.  
 
Ook worden clubs uit de gehele voetbalpiramide meegenomen in een nieuw kwaliteit- en performancemodel 
Jeugdopleidingen. Het huidige certificeringsysteem, waarin clubs worden gewaardeerd met één tot en met 
vier sterren, wordt omgeturnd tot een systeem waarbij ontwikkeling de boventoon voert. We werken toe naar 
een systeem dat bereikbaar is voor elke voetbalclub, vanaf het lokale niveau tot en met een opleiding die 
topspelers opleidt voor internationaal voetbal. Deze processen zullen we allemaal monitoren. Door middel van 
research & intelligence, wordt onderzocht wat het rendement is van de investeringen die de KNVB op deze 
gebieden pleegt. 
 
In het huidige financieel beleid is in het amateurvoetbal geen onderscheid tussen de financiering (naast de 
aansturing) van de ontwikkeling van de topsport en breedtesport. In de komende beleidsperiode moet het 
overleg met betaald voetbal plaatsvinden inzake de financiering van de ontwikkeling van de topsport binnen 
het amateurvoetbal. Hierbij kan een gedachte zijn dat amateurvoetbal meer financiële middelen aanwendt 
voor de ontwikkeling van de breedtesport (en betaald voetbal voor topsport). 
 
5. ICT 
 
5.1.1 Doelstelling 
Voorzien in middelen (op landelijk en districtsniveau) om de gekozen focus op serviceverbetering op maat te 
vertalen in prestaties en organisatie. 
 
5.1.2 Toelichting 
Het motto „Meer gemak, meer mogelijk‟ blijft gelden voor het uitbreiden en verbeteren van de digitale 
communicatie en informatie-uitwisseling tussen de KNVB en haar verenigingen/leden. De KNVB verbetert en 
ontwikkelt continu zijn eigen dienstverlening. De KNVB ziet veel kansen om via digitalisering de service 
verder te verbeteren. Er zijn nog steeds processen die met behulp van digitalisering eenvoudiger en 
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servicegericht kunnen worden, bijvoorbeeld het overschrijvingsproces en de processen met betrekking tot 
het kunnen uitstellen en verplaatsen van wedstrijden.  
 
Bestaande modules, zoals onder andere official portaal, worden verbeterd en uitgebreid. Dat geldt zeker ook 
voor het digitale wedstrijdformulier. Er wordt een mobiel digitaal wedstrijdformulier ontwikkeld. In eerste 
instantie zullen we dat in een pilot samen met een aantal verenigingen gaan beproeven, waarna het 
beschikbaar komt voor alle verenigingen. Ook starten we met de verbetering rondom het proces van 
spelerspassen (aanvraag en controle). Zowel de club als KNVB moeten voordeel hebben van de 
digitalisering van de spelerspassen en het DWF. 
 
Uiteindelijk blijft het gebruik van de digitale oplossingen mensenwerk en in het geval van onze verenigingen 
vrijwillig mensenwerk. De KNVB beseft dat we de vrijwilligers hierin blijvend moeten ondersteunen. Niet 
alleen gebruikersvriendelijke systemen, maar ook een adequate support en kleinschalige opleidingen met 
aandacht voor het individu. Door de KNVB opgeleide docenten gaan daarom ook de komende seizoenen op 
pad om verenigingen en wedstrijdofficials hiermee te helpen. 

6. Financiële beheersing 

De financiële beheersing is vanaf september 2013 aangescherpt. Zo wordt iedere maand een maandrapport 
met de laatste financiële stand van zaken opgesteld. Daarnaast is de notitie subsidiebeheersing 
amateurvoetbal, de autorisatiematrix en procuratieschema opgesteld. Voorts is voor het eerst de begroting 
2014/‟15 vergezeld van een meerjarenraming tot 2022 opgesteld. Tot slot is het eerste concept van de 
Planning & Controlcyclus 2014/‟15 gereed. Mede door deze verbeterslag komt de financiële beheersing van 
amateurvoetbal weer in control. Aandachtspunt is ervoor te zorgen dat amateurvoetbal in control blijft. 
 
In het voorjaar 2014 zijn een aantal maatregelen getroffen om het financieel toezicht te optimaliseren. Het 
amateurvoetbal kent van oudsher vele budgethouders. Eigenlijk te veel. In het voorjaar 2014 is besloten de 
budgetverantwoordelijkheid te beleggen bij de MT leden en het feitelijk “een niveau” hoger in de organisatie 
te beleggen. Dat betekent dat het betreffende MT-lid nu de eindverantwoordelijkheid draagt voor zijn 
budgetten en de budgetten van de budgethouders die onder hem ressorteren.  
 
De controller is verantwoordelijk voor de naleving van de uitgangspunten van het nieuw financieel beleid. Bij 
hoge uitzondering kunnen nieuwe beleidskeuzes leiden tot financiële consequenties. De directeur stemt 
deze consequenties af met het bestuur amateurvoetbal/ beoogde Raad van Toezicht. 
 
Binnen de bestaande budgetten kennen de budgethouders (lees: MT-leden) een bepaalde mate van vrijheid 
inzake het aanwenden van de middelen uit de begroting voor het realiseren van doelstellingen uit het 
beleidsplan. Indien budgethouders de middelen op een alternatieve manier willen aanwenden is goedkeuring 
van de controller en directeur amateurvoetbal nodig. Overigens wordt binnen het amateurvoetbal gebruik 
gemaakt van een procuratieschema (wie mag verplichtingen aangaan en betalingen verrichten) en zijn de 
routes in Basware aangepast en duidelijk in kaart gebracht. Dit om een duidelijk beeld te vormen, wie binnen 
amateurvoetbal welke verplichtingen tegen welk bedrag mag aangaan en goedkeuren. 
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6. BESTUURLIJKE INRICHTING SECTIE AMATEURVOETBAL 2014/’15 

6.1 REGLEMENT AMATEURVOETBAL  

Voorstel  
Instemmen met het aangepaste Reglement Amateurvoetbal (zie bijlage) als gevolg van de vernieuwing 
governance structuur amateurvoetbal, zoals neergelegd in het „Rapport Berenschot‟. De wijzigingen zijn per 
direct van kracht. 
 
Toelichting 
Na de besluitvorming door de verenigingsraad op 20 september 2014, is een projectteam samengesteld om 
de overeengekomen wijzigingen reglementair te verankeren. Het projectteam heeft te allen tijde democratie, 
transparantie, eenvoud (zo min mogelijk gelaagdheid) en bestuurbaarheid/control als uitgangspunt 
gehanteerd. Deze wijzigingen betekenen op hoofdlijnen het volgende:  
 

 Een Raad van Toezicht bestaande uit vijf personen. Drie personen zijn tevens lid van het bondsbestuur. 
De Raad van Toezicht wordt benoemd door de ledenraad en houdt –namens de ledenraad – toezicht op 
de professionele directie. De Raad van Toezicht neemt de toezichthoudende rol over van het huidige 
bestuur amateurvoetbal. Het bestuur amateurvoetbal in de huidige vorm wordt opgeheven. 

 

 Een professionele directie bestaande uit een door de ledenraad vast te stellen aantal personen. Deze 
directie wordt benoemd door de Raad van Toezicht. De directie vormt het professionele bestuur (in de 
zin van de wet) van de sectie amateurvoetbal en wordt daarom ook als zodanig benoemd in de 
reglementen.  
Voor wat de overgangsregeling betreft voor de benoeming van de directeur-bestuurder wordt nog een 
voorstel uitgewerkt. Deze wordt nagezonden. 
 

 Een ledenraad van 90 leden. Ieder lid wordt direct gekozen door een beperkt aantal verenigingen/leden. 
Hierdoor krijgt het democratische gehalte binnen de sectie een juridische verankering. 30 van deze 90 
leden zullen in de bondsvergadering zitting nemen en om de drie jaar rouleren. Om de termijn naar de 
nieuwe ledenraad te overbruggen is een overgangsregeling opgesteld.  
 

 Instellen van een financiële adviescommissie van 5 personen uit de ledenraad. Op deze manier is 
geborgd dat de ledenraad dicht op de financiën zit en haar adviserende en signalerende rol goed uit kan 
voeren. 
 

 De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de Raad van Toezicht. Dit is gebruikelijk en 
functioneel. De voorzitter van de Raad van Toezicht kan de vergadering leiden vanuit een meer 
onafhankelijke positie. Hierdoor kunnen zowel de directie als de ledenraad zich op het inhoudelijke debat 
concentreren.  
 

 In de overgangsregeling tellen oude jaren in de verenigingsraad, algemene vergadering amateurvoetbal, 
districtscolleges, districtsbesturen en het bestuur amateurvoetbal mee voor de maximale zittingsduur, 
tenzij een persoon is benoemd of gekozen in een functie waarvoor een maximale zittingsduur geldt die 
nog niet is verstreken. 
 

  
Door invoering van dit systeem wordt voldaan aan de Code Goed Sportbestuur en zijn de checks en 
balances binnen de sectie amateurvoetbal in evenwicht, zodat de sectie amateurvoetbal met een passende 
structuur de toekomst tegemoet kan.  
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6.3 BENOEMING EXTERN LEDEN AUDITCOMMISSIE AMATEURVOETBAL 

Voorstel 
Mevrouw E.T. Halman uit Drachten en mevrouw R. Verwei uit Nootdorp voor een periode van drie jaar 
benoemen tot lid van de auditcommissie amateurvoetbal.  
 
Toelichting 
De auditcommissie amateurvoetbal is belast met het toezicht op het geldelijk beheer van het 
amateurvoetbal. De auditcommissie wordt gevormd door twee leden van de raad van toezicht 
amateurvoetbal en kan worden aangevuld met een of meer externe leden.  
De verenigingsraad is eenmalig bevoegd deze externe leden te benoemen.  
 
Met bovenstaande vervalt per 29 november 2014 de auditcommissie financiën amateurvoetbal zoals 
vastgelegd in het Reglement Amateurvoetbal 2014/‟15 (laatstelijk gewijzigd op 24 mei 2014).  
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6.5 WIJZIGINGEN OVERIGE REGLEMENTEN AMATEURVOETBAL  

Voorstel 
Instemmen met de voorgestelde aanpassingen in: 
 Begripsbepalingen reglementen amateurvoetbal; 
 Reglement Wedstrijden Amateurvoetbal; 
 Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal; 
 
Deze stukken zijn als bijlage bij deze agenda gevoegd. 
 
Toelichting 
De voorgestelde aanpassingen vloeien voort uit de vernieuwing governance structuur amateurvoetbal, zoals 
neergelegd in het „Rapport Berenschot‟. De wijzigingen zijn per direct van kracht. 
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7. BUSINESSPLAN MEISJES-/VROUWENVOETBAL 

Voorstel 
Instemmen met: 
1. De beoogde herinrichting talentontwikkeling richting BVO‟s; 
2. Verdere uitwerking van onderdelen uit het businessplan. 
   
Toelichting 
In de afgelopen periode is met een delegatie van de Nederlandse BeNe League-clubs in de projectgroep 
meisjes-/vrouwenvoetbal gewerkt aan het opstellen van een businessplan voor de komende vijf jaar. Het 
plan is besproken in een bijeenkomst met vertegenwoordigers van de Nederlandse BeNe League-clubs. In 
de komende periode zullen nog individuele gesprekken met de clubs plaatsvinden over het commitment voor 
de komende vijf jaar.  
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8. VANUIT DE BONDSVERGADERING 

De definitieve agenda voor de bondsvergadering wordt op 14 november 2014 gepubliceerd.  
Kortheidshalve wordt verwezen naar deze agenda.  
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9. REGLEMENT TUCHTRECHTSPRAAK AMATEURVOETBAL 

9.1 SEKSUELE INTIMIDATIE 

Voorstel 
Instemmen met de hieronder vermelde reglementswijziging. 
 
 
Artikel 1 – Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal 
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 en 9 
van de Statuten en onverminderd het bepaalde in 
het Reglement Buitengewone Tuchtrechtspraak, 
het Dopingreglement KNVB en het Reglement 
Centrale Tuchtrechtspraak Doping KNVB, 
geschiedt de tuchtrechtspraak binnen de sectie 
amateurvoetbal uitsluitend op basis van dit 
reglement. 

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 en 9 
van de Statuten en onverminderd het bepaalde in 
het Reglement Buitengewone Tuchtrechtspraak, 
het Dopingreglement KNVB, en het Reglement 
Centrale Tuchtrechtspraak Doping KNVB, het 
Reglement Seksuele Intimidatie KNVB en het 
Reglement Centrale Tuchtrechtspraak 
Seksuele Intimidatie KNVB, geschiedt de 
tuchtrechtspraak binnen de sectie 
amateurvoetbal uitsluitend op basis van dit 
reglement. 

 
 
Toelichting 
Op 15 november 2011 is door de bij het NOC*NSF aangesloten sportbonden ingestemd met een „Blauwdruk 
seksuele intimidatie in de sport‟. Uit voornoemde blauwdruk volgt dat de aangesloten sportbonden op 1 
januari 2013 (termijn is inmiddels verlengd) tuchtrechtspraak seksuele intimidatie (hierna: „SI‟) moeten 
hebben geïmplementeerd/geregeld. Aan deze verplichting kan op drie manieren worden voldaan: 
 
1. Opstellen/ implementeren en toepassen van een eigen Tuchtreglement SI dat voldoet aan de in de 

Blauwdruk genoemde voorwaarden (procedurele stappen / inhoudelijke normen / sanctiesysteem). 
Samenstellen en benoemen van leden van een tuchtcommissie en commissie van beroep op het gebied 
van SI met deskundigheid op het gebied van voetbal, SI en rechten. De commissie moet bij voorkeur 
gemengd worden samengesteld (mannen en vrouwen). 

2. Aansluiting verkrijgen bij het ISR en gebruik maken van het tuchtreglement SI en de tuchtprocedure van 
het ISR. 

3. Het Tuchtreglement SI van het ISR integraal overnemen zonder aansluiting bij het ISR en het inrichten 
van tuchtrechtelijke organen die voor de afhandeling van zaken zorg kunnen dragen. 

 
De bondsvergadering heeft op 16 december 2013 ingestemd met de aansluiting bij het ISR (optie 2) inclusief 
de in dit verband noodzakelijke statutaire aanpassingen, onder de voorwaarde dat de aansluiting op 
eenvoudige wijze tot stand zou komen. 
 
Het feit dat het ISR uiteindelijk niet akkoord is gegaan met het voorstel van de KNVB, meer in het bijzonder 
de voorgestelde wijze van aansluiting, brengt met zich dat de KNVB de tuchtrechtspraak op het gebied van 
SI alsnog zelfstandig moet afhandelen en derhalve dient te implementeren in zijn regelgeving.  
 
Derhalve wordt voorgesteld om het Reglement Seksuele Intimidatie KNVB, dat voldoet aan de in de 
blauwdruk genoemde voorwaarden (procedurele stappen / inhoudelijke normen / sanctiesysteem), vast te 
stellen.  
 
Tevens wordt voorgesteld om het Reglement Centrale Tuchtrechtspraak Seksuele Intimidatie KNVB met 
betrekking tot de samenstelling en benoeming van leden van de tuchtcommissie en commissie van beroep 
vast te stellen (zie agenda bondsvergadering). 
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9.2 INZAGERECHT VERRUIMEN 

Voorstel 
Instemmen met de volgende wijziging: 

 
Titel 4: De bevoegdheden van betrokkene 
Artikel 55 - Inzagerecht 
1.  Betrokkene is bevoegd op het bureau van de 

arbeidsorganisatie voor de behandeling van 
zijn zaak de desbetreffende stukken in te zien. 
Tegen kostprijs kunnen kopieën worden 
verstrekt. 

1. Betrokkene is bevoegd voor de 
behandeling van zijn zaak: 
a. op het bureau van de arbeidsorganisatie 

voor de behandeling van zijn zaak de 
desbetreffende stukken in te zien. Tegen 
en tegen kostprijs kunnen kopieën te 
verkrijgen worden verstrekt; en/of 

 b. de arbeidsorganisatie schriftelijk te  
  verzoeken om  een exemplaar van de 
  desbetreffende stukken waarna deze 
  per e-mailbericht toegezonden  
  worden. 

2.  Het uitoefenen van deze bevoegdheid schort 
de termijn voor het indienen van een 
verweerschrift of getuigenverklaring niet op, 
tenzij de voorzitter van de commissie anders 
beslist. 

2. (ongewijzigd) 
 

 
Titel 7: De verkorte procedure 
Artikel 92 – Inzagerecht 
1. Betrokkene kan uitsluitend op een bureau van 

de arbeidsorganisatie voor de behandeling 
van zijn zaak de desbetreffende stukken 
inzien. Tegen kostprijs kunnen kopieën 
worden verstrekt.  

1. Betrokkene kan uitsluitend is bevoegd voor 
de behandeling van zijn zaak: 
a. op een het bureau van de 

arbeidsorganisatie voor de behandeling 
van zijn zaak de desbetreffende stukken 
inzien. Tegen in te zien en tegen 
kostprijs kunnen kopieën te verkrijgen 
worden verstrekt; en/of 

b. de arbeidsorganisatie schriftelijk te 
verzoeken om een exemplaar van de 
desbetreffende stukken waarna deze 
per e-mailbericht toegezonden 
worden. 

2. Het uitoefenen van deze bevoegdheid schort 
de termijn voor het indienen van een 
verweerschrift, getuigenverklaring of 
beroepschrift niet op. 

2. (ongewijzigd) 
 

 
 
Toelichting 
Voorgesteld wordt om de artikelen betreffende het inzagerecht aan de praktijk aan te passen zodat 
betrokkene tegen wie een tuchtzaak aanhangig is gemaakt de arbeidsorganisatie schriftelijk kan verzoeken 
om een exemplaar van de stukken waarna deze per e-mailbericht toegezonden worden. 
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9.3 BEVOEGDHEID TOT HET INSTELLEN VAN BEROEP 

Voorstel 
Instemmen met onderstaande wijziging. 
 
Artikel 81 - Bevoegdheid tot het instellen van beroep 
1. Van de uitspraak van de tuchtcommissie 

kunnen beroep instellen:  
 a. de betrokkene;  

 
 b. de vereniging waarvan betrokkene lid is, 

 indien die vereniging door de 
 tuchtcommissie verantwoordelijk is 
 gesteld voor de door betrokkene begane 
 overtreding;  

 c. de vereniging die door de 
 tuchtcommissie verantwoordelijk is 
 gesteld voor gedragingen van 
 toeschouwers;  

 d. het bestuur amateurvoetbal. 

1. Van de uitspraak van de tuchtcommissie 
kunnen beroep instellen:  

 a. de betrokkene en/of diens advocaat of 
  schriftelijk gemachtigde;  

 b. de vereniging waarvan betrokkene lid is, 
 indien die vereniging door de 
 tuchtcommissie verantwoordelijk is 
 gesteld voor de door betrokkene begane 
 overtreding;  

 c. de vereniging die door de 
 tuchtcommissie verantwoordelijk is 
 gesteld voor gedragingen van 
 toeschouwers;  

 d. het bestuur amateurvoetbal. 
2.  In afwijking van het gestelde in lid 1 kan 

betrokkene geen beroep instellen:  
 a. indien de zaak is afgedaan:  
  1.  met een berisping;  
  2.  met een schuldigverklaring zonder  

      oplegging van straf;  
  3.  met een vrijspraak.  
 b. in de gevallen waarvoor beroep is 

 uitgesloten.  
 c. indien een verzoek tot omzetting van een 

 straf in een alternatieve straf is 
 toegewezen. 

2.  In afwijking van het gestelde in lid 1 kan 
betrokkene en/of diens advocaat of 
schriftelijk gemachtigde geen beroep 
instellen:  

 a. indien de zaak is afgedaan:  
    1. met een berisping;  
  2. met een schuldigverklaring zonder  

     oplegging van straf;  
  3. met een vrijspraak.  
 b. in de gevallen waarvoor beroep is 

 uitgesloten.  
 c. indien een verzoek tot omzetting van een 

 straf in een alternatieve straf is 
 toegewezen. 

3. Het bestuur amateurvoetbal kan:  
 a. uitsluitend beroep instellen, indien naar 

het  oordeel van het bestuur een uitspraak 
van  de tuchtcommissie in strijd is met de 
 belangen van respectievelijk de sectie 
 amateurvoetbal of het district;  

 b. geen beroep instellen in de gevallen 
 waarvoor beroep is uitgesloten. 

3. (ongewijzigd) 

 
 
Toelichting 
Voorgesteld wordt om een advocaat en/of schriftelijk gemachtigde de bevoegdheid te geven om namens de 
betrokkene, tegen wie een tuchtzaak aanhangig is gemaakt, van de uitspraak van de tuchtcommissie beroep 
in te stellen, zodat dit artikel aansluit bij de praktijk. 
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10. (HER)VERKIEZING LEDEN TUCHTORGANEN 

Voorstel 
1. Verkiezen van de heer C. van den Berg (Co) voor de commissie van beroep in district Oost.  
2. Verkiezen van de dames I. Reinacher (Inge) en L.A.M. Plantaz (Loes) voor de commissie van beroep in 

district Zuid II.  
N.B. De termijn voor het stellen van tegenkandidaten sluit op 27 november. 

3. Verkiezen van de heer F.W. Gillissen (Fred) voor de tuchtcommissie in district Zuid II. 
N.B. De termijn voor het stellen van tegenkandidaten sluit op 27 november. 

4. Herverkiezen van de volgende personen: 
 
District Tuchtcommissie Commissie van beroep 
Noord R.R. Kleiker  

T.H. Pitstra 
B. Siemerink 
J. de Vroome 
 

H. Dijkstra 
A. Smit, 
G. Souër 

Oost G.W. van Gessel  
R. Heuvelink 
H. Hoogvliet  
Mevr. M. Jünemann 
J.C. Koops  
E.J. Krooshof 
Mevr. A. Lauvenberg 
 

H.A. Lassche 
A. Lettenga 
M.J. Ouweneel 
J.G.J. Roelvink 
R.P. Soeters 

West I M.L. Dingemans 
Flierman 
E. Hoogenhout 
R. Karman 
J. Kleiboer 
R. Metz 
F. Straelen 
R. Verhoeven 
R. Vermolen 
J. Wolfswinkel 
 

C. van Altena 
H. Knijn 
W. van der Niet 

West II A.C.A. Ammerlaan 
A.R.K. Bloembergen 
W.J.A.M. van Bree 
R.P.L.H. Burger  
H.W.B. Croiset van Uchelen 
E.J. Eijsberg 
C.M. de Haan 
H.H.G. Hummelink 
C.J.H. Kloet 
B. Koorevaar 
P.P.A.M. Notenboom 
L.W. v.d. Tholen 
S.A. van de Vliet 
Mevr. M.B. Volp 
Mevr. M.G. Vreugdenhil 
 

D. van den Brink 
W.A. van Geenen 
L.C.M. Kalmeijer 

Zuid I J. Budziak 
M. van Essen 
F. Nouws 
L. Paans 

T. Alferink 
M. Geurts 
R. Oosterdag 
C. Peeters  
P. Vermaat 
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Zuid II Mevr. K.E. Molgaard  
H.J.J. Moors 
F.G.H.J. Niemarkt 

J.G.C. van Baar 
H.T.A. Nijkamp 

 


