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VOORLOPIGE AGENDA   

 
 

Algemene vergadering betaald voetbal 
 
Maandag 10 december 2012, aanvang 15.00 uur 
Trainingscentrum van het KNVB Sportcentrum te Zeist 
 

 
 
1. OPENING 
 
2.    MEDEDELINGEN EN INGEKOMEN STUKKEN                          toelichting ter vergadering

                           
 2.1. Public affairs 

 2.2. Internationale ontwikkelingen  
 2.3. Verzekering(en) internationals 

 
3. VERSLAG AVBV D.D. 4 JUNI 2012            in bezit 

 
Het conceptverslag is op 6 juli 2012 aan de afgevaardigden en adviserende leden van de algemene 
vergadering betaald voetbal gezonden. Voorgesteld wordt het verslag ter vergadering vast te stellen.  

 
4. FINANCIËN 
 
 4.1. Jaarrekening betaald voetbal 2011/'12              in bezit 

 
De integrale jaarrekening betaald voetbal is op 9 oktober 2012 aan de afgevaardigden en adviserende 
leden van de algemene vergadering betaald voetbal gezonden. Eventuele vragen en/of opmerkingen 
met betrekking tot de jaarrekening kunnen uiterlijk maandag 3 december 2012 bij de KNVB worden 
ingediend.  
 
Voorgesteld wordt:  

 de jaarrekening vast te stellen; 

 in te stemmen met de voorgestelde bestemming van het resultaat en  

 kwijting te verlenen aan de raad van commissarissen en het bestuur betaald voetbal.                           
 

5. COMBINATIEDOSSIER                        toelichting ter vergadering 
 
 Ter vergadering zal de stand van zaken worden gemeld.      
 
6. AGENDA BONDSVERGADERING VAN 17 DECEMBER 2012                                                 bijlage  

 
 Waarvan te behandelen de volgende agendapunten: 
 2.1. Stichting Sportcentrum Zeist 
 4.  Jaarverslag 2011/'12 
 5. Financiën  
  5.1.  Jaarrekening 2011/’12 
  5.2.  Verlenen van kwijting aan het bondsbestuur  
 6. Combinatiedossier 
  6.1.  Voortgang  
  6.2.  Bekrachtiging uitvoerings-/wijzigingsbesluit topklasse en contractspelers  
  in het amateurvoetbal 
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 7.  Reglementaire aangelegenheden 
  7.1.  Bekrachtiging uitvoeringsbesluiten 
   7.1.1. Sportieve ontwikkeling jeugdspelers 
   7.1.2. Trainer/coach topklasse vrouwen 
   7.1.3. Uniforme wedstrijdkleding 
   7.1.4. Naamgeving teams 
   7.1.5. Naamgeving BeNe League Orange 
  7.2.  Voorstellen tot aanpassing van de reglementen 
   7.2.1. Statuten 
   7.2.1.1. Artikel 7 en 9 – Binding leden KNVB aan Statuten en Reglementen 
   Women’s BeNe League en doorwerking straffen 
   7.2.1.2. Artikel 19 – Vertegenwoordiging KNVB; screening 
   7.2.1.3. Artikel 32 en 33 – Reglementscommissie; screening    
   7.2.2. Algemeen Reglement  
   7.2.2.1. Artikel 3 – Vrije toegang                                                           
   7.2.2.2. Artikel 17 – Trainer-coach en wijzigingen zaalvoetbal 
   7.2.3. Reglement Overschrijvingsbepalingen Algemeen, Opleidingsvergoeding  
   en Solidariteitsbijdrage 
   7.2.3.1. Artikel 4 en 14 – Solidariteitsbijdrage; screening 
   7.2.4. Arbitragereglement 
   7.2.4.1. Artikel 1 – Geschillen tussen spelersmakelaars 
   7.2.5. Dopingreglement KNVB 
   7.2.5.1. Artikel 12 – Aantonen afwijking; screening 
   7.2.6. Reglement Spelersmakelaars 
   7.2.6.1. Artikel 1 – Belang spelersmakelaars; screening 
 
7.  EMM/FOX               toelichting ter vergadering 
 
 De vergadering wordt gevraagd het in de zomer van 2012 door het bestuur betaald voetbal met 
 goedkeuring van de raad van commissarissen betaald voetbal genomen besluit inzake EMM/FOX   
 te bekrachtigen. Ter vergadering volgt een nadere toelichting. 
 
8. KNVB BELEIDSPLAN VOETBAL 2009 – 2014 
 
 8.1. Statusoverzicht Bedrijfsplan Betaald Voetbal 2012-2014           volgt 
 

Een overzicht van de activiteiten voortvloeiende uit het Bedrijfsplan Betaald Voetbal 2012 - 2014  
zal ter kennisneming bij de definitieve agenda worden gevoegd. In dit overzicht zal tevens de status  
van de uitvoering van die activiteiten worden vermeld.  

 
9. REGLEMENTAIRE AANGELEGENHEDEN      
 

9.1. Voorstellen tot aanpassing van de reglementen betaald voetbal                 volgt 
 

 De bij dit agendapunt behorende voorstellen zullen ter goedkeuring bij de definitieve agenda worden 
gevoegd.  

  
 9.1.1. Reglement Wedstrijden Betaald Voetbal/ Reglement Tuchtrechtspraak Betaald Voetbal 
 9.1.1.1. Beker- en play-offwedstrijden tweede elftallen 
 
10.   (HER)VERKIEZING/(HER)BENOEMING COMMISSIELEDEN BETAALD VOETBAL                 bijlage 

 
 10.1. Financiële adviescommissie betaald voetbal 
 10.2. Tuchtcommissie betaald voetbal 
 10.3. Commissie van beroep betaald voetbal 
 10.4. Licentiecommissie betaald voetbal 
 10.5. Beroepscommissie licentiezaken betaald voetbal 
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 10.6. Aanklagers betaald voetbal 
 10.7. Poolcollege 

10.8. Adviescommissie tuchtrecht betaald voetbal 
 

11. HERBENOEMING LEDEN RAAD VAN COMMISSARISSEN BETAALD VOETBAL                  
 

Met inachtneming van de reglementaire bepalingen heeft de raad van commissarissen betaald voetbal 
direct na zijn benoeming in 2001 een rooster van aftreden opgesteld. Op basis van dit rooster zijn op de 
najaarsvergadering 2012 de heren mr. G.G. Vermeulen en mr. P. Vogelzang voor een periode van drie 
jaar herbenoembaar.  
 
De raad van commissarissen betaald voetbal draagt de heer Vermeulen voor herbenoeming in eigen 
vacature voor.  

 
De heer Vogelzang vervult binnen de raad van commissarissen betaald voetbal de kwaliteitszetel die is 
ingeruimd voor de Eredivisie CV. De Eredivisie CV draagt de heer Vogelzang voor herbenoeming in eigen 
vacature voor.  
 
Conform het bepaalde in artikel 13 lid 2 van het Reglement Betaald Voetbal heeft de CSR desgevraagd 
schriftelijk laten weten geen bezwaar te hebben tegen de herbenoeming van de heren Vermeulen en 
Vogelzang.  
 

12. RONDVRAAG EN SLUITING 
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VOORLOPIGE AGENDA  

 
 

Bondsvergadering 
 
Maandag 17 december 2012, aanvang 19.00 uur 
Trainingscentrum, KNVB Sportcentrum te Zeist 
 

 
 
1.  OPENING 
 
2. MEDEDELINGEN EN INGEKOMEN STUKKEN                      
   

 2.1. Stichting Sportcentrum Zeist          
  
3. VERSLAG BONDSVERGADERING D.D. 19 DECEMBER 2011                

 
4. JAARVERSLAG 2011/’12                     
 
5. FINANCIËN 
 
 5.1. Jaarrekening 2011/’12                     
 5.2. Verlenen van kwijting aan het bondsbestuur                   
        
6. COMBINATIEDOSSIER                
 
 6.1. Voortgang    
 6.2. Bekrachtiging uitvoerings-/wijzigingsbesluit topklasse en contractspelers in het    
 amateurvoetbal 
  
7. REGLEMENTAIRE AANGELEGENHEDEN 
 
 7.1. Bekrachtiging uitvoeringsbesluiten 
 7.1.1. Sportieve ontwikkeling jeugdspelers                                                   
 7.1.2. Trainer-coach/topklasse vrouwen                                                                                                  
 7.1.3. Uniforme wedstrijdkleding    
 7.1.4. Naamgeving teams         
 7.1.5. Naamgeving BeNe League Orange                      
  
 7.2. Voorstellen tot aanpassing van de reglementen 
 7.2.1. Statuten 
 7.2.1.1. Artikel 7 en 9 – Binding leden KNVB aan Statuten en Reglementen Women’s BeNe League     
 en doorwerking straffen 
 7.2.1.2. Artikel 19 – Vertegenwoordiging KNVB; screening                   
 7.2.1.3. Artikel 32 en 33 – Reglementscommissie; screening                    
 7.2.2. Algemeen Reglement  
 7.2.2.1. Artikel 3 – Vrije toegang                                                           
 7.2.2.2. Artikel 17 – Trainer-coach en wijzigingen zaalvoetbal                                 
 7.2.3. Reglement Overschrijvingsbepalingen Algemeen, Opleidingsvergoeding  
 en Solidariteitsbijdrage 
 7.2.3.1 Artikel 4 en 14 – Solidariteitsbijdrage; screening                   
 7.2.4. Arbitragereglement 
 7.2.4.1. Artikel 1 – Geschillen tussen spelersmakelaars                                
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 7.2.5. Dopingreglement KNVB 
 7.2.5.1. Artikel 12 – Aantonen afwijking; screening                   
 7.2.6. Reglement spelersmakelaars 
 7.2.6.1. Artikel 1 – Belang spelersmakelaars; screening                   
  
8. (HER)BENOEMING LEDEN BONDSBESTUUR                    
       
9. (HER)BENOEMING EN (HER)VERKIEZING COMMISSIELEDEN 
 
 9.1. College van arbiters                      
 9.2. Reglementscommissie                     
 
10.  RONDVRAAG 
 
11. SLUITING 
 
 
Verzonden aan: 

 Bestuur amateurvoetbal     

 Bondsvoorzitter 

 Raad van commissarissen betaald voetbal 

 Afgevaardigden amateurvoetbal/betaald voetbal  

 Reglementscommissie 

 Ereleden 

 Adviserende leden  
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(HER)VERKIEZING/(HER)BENOEMING  
COMMISSIELEDEN BETAALD VOETBAL 
   
 
 
10.1. HERBENOEMING TWEE LEDEN FINANCIËLE ADVIESCOMMISSIE BETAALD VOETBAL 
 
 Aftredend en herbenoembaar voor een periode van drie jaar zijn de heren G.J. van den Belt  
 en A.H. Mol.  
 
 De heer Van den Belt bezet binnen de commissie een zetel die is ingeruimd voor de  
 Coöperatie Eerste Divisie U.A. De Coöperatie Eerste Divisie U.A. draagt de heer Van den Belt  
 voor herbenoeming in eigen vacature voor (bindende voordracht).  
 
 De heer Mol bezet binnen de commissie een zetel die is ingeruimd voor de Eredivisie CV.  
 De Eredivisie CV draagt de heer Mol voor herbenoeming in eigen vacature voor (bindende 
 voordracht).  

  
10.2. HERBENOEMING TWEE LEDEN TUCHTCOMMISSIE BETAALD VOETBAL  
 

Aftredend en herbenoembaar voor een periode van drie jaar zijn de heren H. Warnas en  
mr. J.H. van der Velden. Het bestuur betaald voetbal draagt de heren Warnas en  
Van der Velden voor herbenoeming in eigen vacature voor. 
 

10.3. HERBENOEMING TWEE LEDEN COMMISSIE VAN BEROEP BETAALD VOETBAL  
    

Aftredend en herbenoembaar voor een periode van drie jaar zijn de heren mr. C.H.B. Winters 
(algemeen voorzitter) en mr. M.P. Nan. Het bestuur betaald voetbal draagt de heren Winters en  
Nan voor herbenoeming in eigen vacature voor.  
 

10.4.  HERVERKIEZING TWEE LEDEN LICENTIECOMMISSIE BETAALD VOETBAL 

 Aftredend en herverkiesbaar voor een periode van drie jaar zijn de heren prof.mr. M.J. Kroeze en        
mr. R.J.A. Dil.   

 
Kandidaatstelling  
Kandidaten kunnen worden gesteld door het bestuur betaald voetbal en/of tenminste vijf 
afgevaardigden van de algemene vergadering betaald voetbal. Iedere kandidaatstelling dient 
schriftelijk te geschieden en dient vergezeld te gaan van een schriftelijke verklaring van de  
kandidaat, dat hij/zij een eventuele (her)verkiezing zal aanvaarden. Indien een kandidaat deze 
verklaring voor het tijdstip van de (her)verkiezing intrekt, wordt de gelegenheid gegeven in zijn/haar 
plaats één of meer andere kandidaten te stellen. De termijn voor het stellen van kandidaten gaat 
heden in en sluit op 25 november 2012. 
 

10.5.  (HER)VERKIEZING VIER LEDEN BEROEPSCOMMISSIE LICENTIEZAKEN BETAALD VOETBAL 
  

Herverkiezing 
Aftredend en herverkiesbaar voor een periode van drie jaar zijn de heer mr.dr. J.A. Monsma van de 
A-lijst alsmede de heren drs. W.A. Koster RA en prof.mr. F.B.J. Grapperhaus van de B-lijst. 
 
Verkiezing 
Tussentijds aftredend is de heer drs. M.I.F. van Boekel van de B-lijst. 
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Kandidaatstelling 
Kandidaten kunnen worden gesteld door het bestuur betaald voetbal en/of tenminste vijf 
afgevaardigden van de algemene vergadering betaald voetbal. Iedere kandidaatstelling dient 
schriftelijk te geschieden en dient vergezeld te gaan van een schriftelijke verklaring van de 
kandidaat, dat hij/zij een eventuele (her)verkiezing zal aanvaarden. Indien een kandidaat deze 
verklaring voor het tijdstip van de (her)verkiezing intrekt, wordt de gelegenheid gegeven in zijn/haar 
plaats één of meer andere kandidaten te stellen. De termijn voor het stellen van kandidaten gaat 
heden in en sluit op 25 november 2012. 
 

10.6.  HERBENOEMING TWEE AANKLAGERS BETAALD VOETBAL   
 

Aftredend en herbenoembaar voor een periode van drie jaar zijn de heren mr. G.W. van der Burg en 
mr. F.K.G. Westerbeke. Het bestuur betaald voetbal draagt de heren Van der Burg en Westerbeke 
voor herbenoeming in eigen vacature voor.  
 

10.7.  BENOEMING LID POOLCOLLEGE      
 

Aftredend en niet herbenoembaar vanwege het bereiken van de maximale zittingstermijn van twaalf 
jaar is de heer Th. van Duivenbode. Het bestuur betaald voetbal draagt voor benoeming in de 
vacature Van Duivenbode de heer P. Bonthuis voor. Een curriculum vitae van de heer Bonthuis zal 
bij de definitieve agenda voor de AVBV van 10 december 2012 worden gevoegd.   
 

10.8.  HERBENOEMING DRIE LEDEN ADVIESCOMMISSIE TUCHTRECHT BETAALD VOETBAL 
 
 Aftredend en herbenoembaar voor een periode van drie jaar zijn de heren mr. P.J. Duinkerken,  
 mr. S.F. Rossmeisl en drs. P. Koopman MME.  

 
De heer Duinkerken bezet binnen de commissie een zetel die is bestemd voor extern deskundigen. 
Het bestuur betaald voetbal draagt de heer Duinkerken voor herbenoeming in eigen vacature voor.  
 
De heer Rossmeisl bezet binnen de commissie een zetel die is ingeruimd voor de FBO gehoord 
hebbende de Eredivisie CV en Coöperatie Eerste Divisie U.A. De FBO draagt de heer Rossmeisl 
voor herbenoeming in eigen vacature voor.  
 
De heer Koopman bezet binnen de commissie een zetel die is ingeruimd voor de BSBV 
(scheidsrechters). De BSBV draagt de heer Koopman voor herbenoeming in eigen vacature voor.  
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