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1. Persoonlijke gegevens Wicher Schreuders 
 
Curriculum Vitae 
 

Beroep, functie en organisatie 
 

- Econoom; Wetenschappelijk docent 
Erasmus Universiteit Rotterdam; 
Assistant Director EMLE Consortium 
(een internationaal universitair 
masterprogramma met momenteel 9 
partners over de gehele wereld) 
 

Huidige (vrijwilligers)functies in 
het voetbal 

- Lid Verenigingsraad KNVB (sinds 1 
januari 2014) 

- 2e voorzitter Vaste Commissie Sportiviteit 
& Respect van de Verenigingsraad 

- Representatie DHC in vergaderingen 
(o.a. KNVB, COH) en bij 
thuis/uitwedstrijden 

- Elftalleider DHC 2 en DHC Onder 23 jaar 

Voormalige (vrijwilligers)functies 
in het voetbal 

- Voorzitter/secretaris Jeugdcommissie 
DHC (vanaf 1978-1986; daarna nog vele 
perioden) 

- Lid jeugdcommissie Delftse voetbalclubs 
(1982-1987) 

- Bestuurslid DHC (1983-1989) 
- Voorzitter DHC (1989-2002); 

waarnemend/2e voorzitter DHC (2007-
2008 en 2012-2013) 

- lid Commissie Voetbalontwikkeling van de 
KNVB afd. 's-Gravenhage (1989-1996) 

- Voorzitter Commissie Brasserskade, 
samenwerkingsverband sportpark 
Brasserskade te Delft (1991-2002) 

- Lid Reglementscommissie KNVB (1996-
2013), daarmee Adviserend Lid van de 
AVAV, AVBV en Bondsvergadering 

- Voorzitter Sectie Voetbal Sportraad Delft 
(1997-2015) 

- lid Werkgroep Competitieopzet 
Amateurvoetbal KNVB (1997-1998) 

- lid Werkgroep Topklasse KNVB (1998-
2000) 

- Voorzitter Groep van Zes, voorloper COH 
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(1998-2001) 
- Netwerkspecialist Ondersteuning 

Clubbesturen KNVB West 2 (2003-2014) 
- Bestuurslid COH (2013-2014) 
- Lid Werkgroep THB, van CVT-COH-BAV 

(2013-2014) 

Andere nevenfuncties - Bestuurslid Vereniging voor Institutionele 
en Politieke Economie, VIPE (1999-2015) 

- Bestuurslid Vereniging Vrienden van 
Museum Het Prinsenhof (2005-2008) 

- 2e voorzitter Sportraad Delft (2008-2014) 
- Lid Executive Board van de International 

Association for the Promotion and 
Development of Joint International 
Programmes, ProDeJIP (2013-heden) 

- Voorzitter Sportraad Delft (2014-heden) 

 
 
2. Motivatie 

 
 
Waarom ben jij het nieuwe ledenraadslid? 
 

Ik denk dat een constructief-kritisch geluid, zoals ik al vele jaren op diverse plekken 
en met name de afgelopen twee jaar als lid van de Verenigingsraad heb laten 
horen, nodig is binnen de Ledenraad, waarbij goed geluisterd wordt naar de clubs in 
het land en hun belang én het belang van het totale amateurvoetbal voorop staat. 

 
 
Waarom wil je ledenraadslid worden? 
 

Ik wil Ledenraadslid worden omdat ik in de afgelopen twee jaar als lid van de 
Verenigingsraad (maar ook eerder) heb aangetoond met een constructief-kritische 
opstelling te kunnen optreden in het belang van de clubs. Bij  beslispunten als de 
invoering van een Landelijke (Tweede) Divisie, de toelating van BVO beloftenteams 
in de voetbalpiramide, alsmede de inkrimping van drie naar twee Hoofdklassen (per 
speeldag) was ik steeds kritisch en in alledrie die gevallen één van de zeer weinige 
tegenstemmers. Met belangrijke onderwerpen als de (mogelijke) 
licentievoorwaarden in de Top-/Hoofdklasse en het vraagstuk van spelerscontracten 
in het AV, mag een kritisch geluid zeker niet verloren gaan. Bovendien, na de 
langdurige interne herstructurering binnen de sectie Amateurvoetbal is het van 
belang dat iemand die er in de afgelopen jaren van nabij bij betrokken is geweest 
nu bij de praktische uitwerking van al die zaken waar nodig de vinger aan de pols te 
kan houden.  
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Welke binding heb je met de door jou gekozen kieskring? 
 

Mijn binding met Kieskring 23 is gekoppeld aan mijn jarenlange inzet (zie overzicht 
van huidige en eerdere functies): beginnend bij DHC, maar ook voor alle 
voetbalclubs in Delft en die in de omliggende gemeenten. Zie ook mijn activiteiten in 
de voormalige afdeling Den Haag en district West 2. Als vertegenwoordiger van 
DHC en actief deelnemer aan het debat in allerlei KNVB-vergaderingen sinds 1983 
ben ik een bekend gezicht in de wijde omgeving. Hetzelfde geldt voor de inbreng 
mijnerzijds in de Sectie Voetbal en de Sportraad Delft, alsmede bij het COH. Als 
vertegenwoordiger bij thuis- en uitwedstrijden van diverse DHC-elftallen, als mede-
verantwoordelijke voor de ontvangst voor de jeugd op zaterdag en bij het 1e en 2e 
op zondag, heb ik veel contact met mensen van andere clubs en ook met 
scheidsrechters. Daarbij kom ik geregeld bij allerlei clubs over de vloer, waarbij ik 
graag hoor wat er bij die clubs leeft. 

 
 
Waarom moeten verenigingen en leden op jou stemmen als kandidaat? 
 

Men ‘moet’ niks, maar ik hoop dat tal van verenigingen mij waarderen vanwege al 
mijn activiteiten gedurende vele jaren in diverse functies als iemand met een 
eerlijke en betrouwbare opstelling, die goed wil en kan luisteren, problemen kan 
analyseren, kan adviseren en bovendien één en ander helder kan verwoorden, 
schriftelijk en mondeling. Ook als iemand die boven het individuele  clubbelang uit 
kan stijgen, die sportiviteit & respect en de maatschappelijke betekenis van een 
club hoog in het vaandel heeft staan. Ik denk dat ik in contact met de clubs signalen 
kan oppikken richting Zeist en het daar met overtuiging kan inbrengen. Ook denk ik 
indien nodig partijen nader tot elkaar te kunnen brengen. Vanwege eerdere functies 
ben ik ook deskundig ten aanzien van de reglementen. Ik hoop dat men mij om al 
deze redenen de rol van vertegenwoordiger en belangenbehartiger van de clubs toe 
vertrouwt. Het is aan de clubs. 

 
 


