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RAPPORTAGE  

 
 

Regiovergadering Zaal regio A en B  
 

10 april 2012 
Stadssporthal Sittard, Sittard 
 

 
Aanwezig:  
verenigingen: regio A Zaal 
 TV (Venray) 
  
 regio B Zaal 
 Arcan/Greengarden BV, De Hazendans/ODV, De Keelkampers/Jo ten 

Oever, FC Tumudo/Dental Clinics, FSG, In de Bende‟92/Bestrating van 
Delft, Koutenveld, SCWM, TZR Fermonia Boys/CIS Group, Zittert ZVV, ZVV 
Holtum/D‟n Aezel, ZVVM/Campus 

  
regioafgevaardigden: regio A Zaal 
 - 
  
 regio B Zaal 
 de heer B. van Mierlo 
  
KNVB District Zuid II: de heren J. Terburg (voorzitter), J. Bartels (bestuurslid), M. Kaaf (coördinator 

OC), de heer A. v.d. Burgh (competitieleider), de heer E. Debets 
(medewerker zaalvoetbal) en mevrouw K. de Boer-Bindels 
(managementassistente) 

  
Overige aanwezigen: de heren J. Heijnen en P. Stassen (afgevaardigden amateurvoetbal), de 

heer H. Hoofs (districtscommissie zaalvoetbal) en de heer M. Pieters 
(bestuurscommissie zaalvoetbal)  

  
Afgemeld:  
 verenigingen regio A Zaal 
 - 
 verenigingen regio B Zaal 
 Amicitia/Bert Zeegers 
 regioafgevaardigden 
 de heer A. de Jong (afgevaardigde regio A zaal) 
 overigen 
 - 

 

1. OPENING 

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

2. MEDEDELINGEN EN INGEKOMEN STUKKEN 

 

2.1 Berichten van verhindering 
De voorzitter geeft een overzicht van de verhinderingen, zoals weergegeven op deze pagina van de 
besluitenlijst. 
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2.2 Niet opkomen teams zaalvoetbal 
Aangegeven wordt dat bij de zaalvoetbalverenigingen de wens bestaat, dat de tuchtcommissie bij niet 
opkomen vaker gebruik maakt van de mogelijkheid om het team, dat niet opkomt, als verliezer te 
verklaren met een uitslag van 0-3. 
Deze wens is besproken met de voorzitter van de tuchtcommissie. Daarbij is afgesproken, dat de 
tuchtcommissie genegen is deze sanctie toe te passen als daarmee de belangen van de overige 
teams in dezelfde klasse in de eindfase van de competitie niet worden geschaad. 
 

2.3 Indeling 1e divisie zaalvoetbal 
In regiovergadering najaar is gevraagd na te denken over spelregels voor completering 1

e
 divisie. 

Inmiddels is bepaald, dat voor 1
e
 divisie – naast woensdag en vrijdag – ook maandag als speeldag 

kan worden gehanteerd. Dat leidt tot de voorlopige conclusie, dat hierdoor meer teams bereid zullen 
zijn om in de 1

e
 divisie uit te komen.  

Vooralsnog wordt daarom afgezien van het vaststellen van nadere spelregels met betrekking tot 
verplichte aanvullende promotie. 
 

2.4 Onjuistheden bewaarnummer in relatie tot spelregels 
zaalvoetbal 

In de regiovergadering van najaar 2011 is gewezen op de noodzaak van het afstemmen van 
passages in het bewaarnummer in relatie tot de geldende spelregels. Inmiddels is gebleken, dat de 
tekst (m.b.t. het vermelden van spelers/wisselspelers op het wedstrijdformulier) correct is opgenomen 
in het bewaarnummer, maar dat de weergave in het spelregelboekje zaalvoetbal niet juist is. 
Een en ander is inmiddels bij de beleidsmedewerker zaalvoetbal in Zeist kenbaar gemaakt. 
 

2.5 Algehele afgelasting zaalvoetbal 
Tijdens de regiovergadering zaalvoetbal in het najaar 2011 is door de vereniging ZVVM/Campus 
gevraagd een duidelijke regeling op te stellen voor een algehele afgelasting van zaalvoetbal- 
wedstrijden bij extreme weersomstandigheden.  
Districtscommissie en districtsbestuur zijn van mening, dat een algehele afgelasting in het zaalvoetbal 
zeer terughoudend dient te worden toegepast. 
Indien bij hoge uitzondering toch tot een algehele afgelasting dient te worden overgegaan, wordt deze 
beslissing genomen door de manager zaalvoetbal in Zeist samen met de portefeuillehouder 
zaalvoetbal in het district (in overleg met medewerkers zaalvoetbal district). 
Bij deze afweging kunnen zij zich indien nodig laten informeren door de leden van de 
districtscommissie zaalvoetbal over de situatie in de verschillende regio‟s in het district. 
 
De vereniging Koutenveld verzoekt, bij een algehele afgelasting in het veldvoetbal, de term “Algehele 
afgelasting amateurvoetbal” aan te passen in “Algehele afgelasting amateurveldvoetbal”. Op deze 
manier is het helder dat het alleen een afgelasting in het veldvoetbal betreft en voor het zaalvoetbal 
niet van toepassing is. Aan de afgevaardigden wordt gevraagd deze opmerking in de komende 
algemene districtsvergadering, in de rondvraag kenbaar te maken. 
 

3. RAPPORTAGE REGIOVERGADERING ZAAL A  EN B  NAJAAR 2011 

De rapportage wordt vastgesteld. 

4. FINANCIËN 

4.1 Begroting amateurvoetbal 2012/’13  
De voorzitter geeft kort een toelichting op de voorliggende begroting. Gemeld wordt dat het seizoen 
2012/‟13 een, in financieel opzicht, moeilijk jaar zal worden. Dit heeft geleid tot structurele 
aanpassingen. Dit traject is inmiddels ingezet, maar de kostenreductie is nog onvoldoende zichtbaar. 
Bestuur en directie zijn overtuigd van de noodzaak van fundamentele veranderingen in de organisatie 
en bedrijfsvoering voor de langere termijn. 
 
Een aantal maatregelen zijn inmiddels ingevoerd. Bezuinigingen op personele kosten, het instellen 
van een vacaturestop, het niet verlengen van tijdelijke contracten, het schrappen van voorgenomen 
beleidsactiviteiten en het reduceren van kosten. 



Rapportage regiovergadering zaal A en B, 10.04.2012/1 
3 

 
De voorzitter geeft tenslotte aan dat om de begroting 2012/‟13 uiteindelijk sluitend te presenteren - in 
afwijking van eerdere beleidsvoornemens - is gekozen voor een indexering (2,3%) van de tarieven van 
contributies en wedstrijdgelden.  
 
De verenigingen zijn unaniem van mening dat het bestuur amateurvoetbal zich moet houden aan haar 
uitgangspunt, in het vastgesteld financieel beleid 2011-2014, om de kosten voor de verenigingen 
zoveel mogelijk op hetzelfde niveau te houden. De vergadering gaat dan ook niet akkoord met de 
voorgestelde verhoging van 2,3% van ledencontributies en wedstrijdgelden. Als mogelijk alternatief 
wordt geopperd, door de indexering afgedekte bedrag, te onttrekken aan de algemene reserves. 
 
Aan de afgevaardigden wordt gevraagd dit standpunt met voorstel in de komende algemene 
districtsvergadering kenbaar te maken. 
 

4.2 Districtsspecifieke gegevens 
De voorzitter geeft kort een toelichting op deze jaarcijfers. 
 
De vergadering neemt kennis van de districtsspecifieke kengetallen.  
 

4.3 Beleidsbrief amateurvoetbal 2012/’13 
De vereniging Zittert ZVV geeft aan dat er bij punt 4) Organiseren en faciliteren gesproken wordt over 
een langetermijnvisie accommodatiezaken. Voorgesteld wordt aan dit item toe te voegen dat binnen 
het zaalvoetbal, het gebruik van sporthallen (hallenplan), onderzocht dient te worden.  
 
Daarnaast merkt de vereniging ZVVM/Campus op dat het bij de herijking van het 
winterjeugdzaalvoetbal van belang is dat gebruik wordt gemaakt van (assistent-) scheidsrechters uit 
het zaalvoetbal in tegenstelling tot het overwegend inzetten van (assistent-) scheidsrechters uit het 
veldvoetbal. 
 
De vergadering vraagt de aanwezige afgevaardigden bovenstaande opmerkingen in te brengen in de 
algemene districtsvergadering op 21 mei 2012. 
 
De beleidsbrief wordt, met bovenstaande opmerkingen, voor kennisgeving aangenomen. 

5. LANDELIJKE ONDERWERPEN 

5.1 Algemeen 
 

5.1.1 Stand van zaken bestuurlijke vernieuwing 
De voorzitter informeert de verenigingen over de stand van zaken. In december 2011 werd de 
contourennota bestuurlijke vernieuwing vastgesteld. De bouwstenen voor een nieuwe structuur in het 
amateurvoetbal werden daarmee bepaald. Als alles volgens stappenplan verloopt is deze nieuwe 
structuur per 1 januari 2014 een feit. Gefaseerd wordt hieraan gewerkt.  
Tevens wordt gemeld dat de afgelopen maanden een viertal focusgroepen bijeengezeten heeft. Elke 
focusgroep bestond uit leden van het bestuur amateurvoetbal en leden van de algemene vergadering 
amateurvoetbal, vanuit het professioneel apparaat ondersteund. Belangrijk onderwerp hierbij was de 
communicatie met de verenigingen. 
 
In het najaar ontvangen de verenigingen nadere informatie en voorstellen. 
 
De vergadering neemt hier kennis van.  
 

5.1.2 VSK/Sport en bewegen in de buurt 
Minister Schipper van VWS lanceerde in november 2011 het landelijk Actieplan “Naar een Veiliger 
Sportklimaat”, kortweg VSK, een sportbreed programma dat loopt tot en met 2016. Doel van dit plan is 
om sportverenigingen nog beter in staat te stellen een bijdrage te leveren aan het bevorderen van 
gewenst sociaal gedrag en het voorkomen en aanpakken van ongewenst gedrag, en langs die weg 
een bijdrage te leveren aan een betere samenleving.  
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Achterliggende gedachte hierbij is dat sporten bij een goede sportvereniging deze kracht zeer 
nadrukkelijk in zich heeft. En dat geldt zeker ook voor het voetbal: voetballen bij een club kan voor alle 
betrokkenen zoveel veiliger en plezieriger gemaakt worden.  
 
De KNVB pakt dit op en werkt momenteel aan een traject dat erop gericht is binnen de 
voetbalvereniging een structureel veiliger en plezieriger sportklimaat te ontwikkelen. Daartoe worden 
trainingen, workshops, themabijeenkomsten, spelvormen en andere hulpmiddelen ontwikkeld.  
 
Het is de bedoeling om tot en met 2016 via deze trajecten ongeveer 1500 verenigingen sociaal 
veiliger en plezieriger te maken. Ook worden er opleidings- en bijscholingsmodules voor trainer-
coaches, bestuurders en (verenigings-) scheidsrechters ontwikkeld. Deze gaan in de meeste gevallen 
deel uitmaken van het reguliere opleidingsaanbod van de KNVB Academie. 
 
Tenslotte wordt naast deze activiteiten vanuit het VSK-project ook geïnvesteerd in de aanpak van 
excessen.  
 
De vergadering neemt kennis van deze informatie. 
 

5.2 Veldvoetbal 
 

5.2.1 Wijzigingsvoorstel Reglement Overschrijvingsbepalingen AV 
inzake teruggave sportartikelen 

De vergadering stemt niet in met het voorstel van de districtsvergadering West II om een 
overeenkomst tussen speler en club aangaande het gebruik van sportartikelen op te nemen in het 
Reglement Overschrijvingsbepalingen Amateurvoetbal. 
 

5.3 Tuchtzaken/Sportiviteit en respect 
 

5.3.1 Evaluatie aanpak excessen 
Middels een PowerPoint presentatie wordt kennis genomen van de conclusies en aanbevelingen in 
het evaluatierapport aanpak excessen. 
 
Vervolgens wordt met elkaar van gedachten gewisseld over een aantal dilemma‟s: 

- Dienen de excessieve overtredingen in de „richtlijnen ontzetting uit het lidmaatschap‟ in beginsel 
te worden bestraft met de maximale straf. 

- Bij excessieve overtredingen niet meer de bovengrens (maximale straf) als uitgangspunt 
hanteren, maar in principe uit te gaan van de minimumstraf met de mogelijkheid tot verhoging 
bij verzwarende omstandigheden. 

- Pupillen en junioren verdienen na het begaan van een excessieve overtreding een tweede kans 
door hen niet gelijk uit het lidmaatschap te ontzetten, maar te bestraffen met een schorsing van 
36 maanden. 

- Verenigingsstraffen dienen te worden gematigd, wanneer de verantwoordelijken voor collectief 
excessief gedrag individueel kunnen worden bestraft. 

 
Door de vereniging De Keelkampers/Jo ten Oever wordt opgemerkt dat in de „richtlijnen ontzetting uit 
het lidmaatschap‟ het krijgen van een tweede kans ontbreekt. In dit geval zou ook een tweede kans 
geboden moeten worden, door overtreders niet gelijk uit het lidmaatschap te ontzetten. 
 
Verder wordt opgemerkt dat de bestraffing met € 300,- boete binnen het zaalvoetbal te hoog is. Een 
zaalvoetbalvereniging met een beperkt aantal leden staat in geen vergelijk tot een 
veldvoetbalvereniging. Voorgesteld wordt een differentiatie veld- en zaalvoetbal hier in aan te 
brengen. 
 
Aan de afgevaardigden wordt gevraagd deze twee opmerkingen in de komende algemene 
districtsvergadering kenbaar te maken. 
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5.4 Zaalvoetbal 
 

5.4.1 Naamgeving competities 
De hoogste competitieklassen van het zaalvoetbal krijgen vanaf het seizoen 2012/‟13 een andere 
naamsduiding. Dit heeft de bestuurscommissie zaalvoetbal besloten. Vanaf 1 juli 2012 zijn de 
eredivisie, eerste divisie en topklasse de drie hoogste klassen (van hoog naar laag) in het zaalvoetbal. 
Belangrijkste reden voor de naamswijziging is herkenbaarheid. 
 
Voor de duidelijkheid de naamswijziging van deze competities zaalvoetbal: 
- topdivisie  → wordt: eredivisie 
- eredivisie  → wordt: eerste divisie 
- eerste divisie  → wordt: topklasse 
 
 
Eerder is het onderwerp besproken tijdens bijeenkomsten met de verenigingen uit de topdivisie en 
eredivisie. De vereniging FSG geeft aan dat tijdens een van deze bijeenkomsten is opgemerkt dat 
deze naamswijziging door sponsoren kan worden gezien als een vorm van „verkapte‟ degradatie. Dit 
kan het vinden van (nieuwe)sponsoren enigszins bemoeilijken.  
 
De wijziging heeft geen gevolgen voor de reglementen en geldt per 1 juli 2012.  
De vergadering neemt deze informatie voor kennisgeving aan. 
 

5.4.2 Samen zaalvoetballen(Voortgang uitvoering Masterplan 
Zaalvoetbal) 

Kennis wordt genomen van de actuele stand van zaken van de uitvoering van het masterplan 
zaalvoetbal. 
 
De heer Heijnen vraagt of de KNVB in beeld heeft of de samenwerking met middelbare scholen een 
groei oplevert voor het zaalvoetbal? Aangegeven wordt dat het effect van deze samenwerking wordt 
gemeten. In de Regiovergadering Zaal regio A & B, Najaar 2012, zal een terugkoppeling plaatsvinden.  

6. VERKIEZINGEN 

 

6.1 Vacatures regioafgevaardigden 
In een aantal regio‟s momenteel sprake van een of meerdere vacatures. In het kader van 
ontwikkelingen in het traject van bestuurlijke vernieuwing heeft het districtsbestuur, mede na overleg 
met regio- en landelijk afgevaardigden besloten vooralsnog niet tot invulling te komen. Hierbij zal geen 
sprake zijn van stemmenverlies, omdat in geval van vacature(s), de per regio beschikbare stemmen 
over de andere afgevaardigden worden verdeeld. 
 
Tijdens dit agendapunt neemt de voorzitter afscheid van regioafgevaardigde Kevin v.d. Meer en 
bedankt hem voor zijn inzet. 
 

6.2 Afgevaardigden AV / Gekozen commissies 
Op dit moment is geen sprake van vacatures. 

7. DISTRICTSONDERWERPEN/THEMA'S/ONDERWERPEN VANUIT CLUBS 

7.1 Aanpassen aantal teams per poule 
De competitie is op districtsniveau opgebouwd uit de categorie A (hoofdklasse en 1

e
 klasse) en B (2

e
 

klasse en lager). De afgelopen seizoenen hebben duidelijk gemaakt dat er steeds meer teams zijn die 
op een lager niveau willen spelen. Dit leidt ertoe, dat de klassen in de categorie A (naast 
bovengenoemde ook de landelijke klassen) veelal onderbezet zijn omdat de teams ervoor kiezen om 
hier niet ingedeeld te worden. Gevolg is dat er zeer veel poules zijn waarin de overgebleven teams 
minder wedstrijden spelen. 
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Naast bovengenoemde problematiek speelt ook het onderwerp “scheidsrechtersaanstellingen” een rol. 
Het aanstellingsbeleid is erop gericht dat in de categorie A bij alle wedstrijden zowel een 
scheidsrechter als een secretaris wordt aangesteld.  
In de categorie B (2

e
 en 3

e
 klassen) wordt alleen een scheidsrechter aangesteld en in de 4

e
 klasse zijn 

er alleen aanstellingen als de wedstrijd gekoppeld is aan een hogere klassenwedstrijd. 
 
Beide elementen zijn voor de districtscommissie zaalvoetbal in 2011 aanleiding geweest om zowel de 
opbouw van de competitie (de competitiepiramide) alsook de omvang van de poules nader te 
onderzoeken. Inmiddels is reeds besloten de piramideopbouw met ingang van 2012/’13 aan te 
passen.  Naast de aanpassing van de piramide zijn districtsbestuur en districtscommissie tevens 
voorstander van het terugbrengen van het aantal teams per poule van 14 naar 12. Een eventuele 
aanpassing kan pas in het seizoen 2013/‟14 worden gerealiseerd. 
 
De vereniging Zittert ZVV merkt op dat door het terugbrengen van het aantal teams per poule van 14 
naar 12 nog maar weinig wedstrijden overblijven. 
 
Daarnaast stelt Zittert ZVV voor om gedurende seizoen 2012/‟13 te bekijken wat de daadwerkelijke 
gevolgen zijn van het terugtrekken van teams uit de A categorie. Aan het einde van het seizoen kan 
een definitief besluit genomen worden over het terugbrengen van het aantal teams per poule van 14 
naar 12. 
 
Ter vergadering worden de meningen van de verenigingen gepeild van het terugbrengen van het 
aantal teams per poule van 14 naar 12. Het resultaat is als volgt; 
 
7 verenigingen zijn VOOR het terugbrengen van het aantal teams per poule van 14 naar 12; 
6 verenigingen zijn TEGEN het terugbrengen van het aantal teams per poule van 14 naar 12. 
 
Besloten wordt dat de districtscommissie zaalvoetbal het voorstel nader zal bekijken. Hierbij zullen 
bovenstaande opmerkingen en resultaten worden meegewogen. Het districtsbestuur zal, na 
advisering door de districtscommissie zaalvoetbal, een besluit nemen. Te zijner tijd worden de 
verenigingen over het besluit geïnformeerd.  

8. RONDVRAAG 

Enkele verenigingen maken gebruik van de rondvraag, in het kort – voor zover leidend tot 
standpunten/verdere acties – weergegeven als volgt: 
 
De vereniging Zittert ZVV stelt dat verenigingen waarvan de teams in de eredivisie, eerste divisie en/of 
hoofdklasse uitkomen, dienen te beschikken over een trainer met een TCZ 2 inclusief een geldige 
licentie en dat het erg moeilijk is aan deze verplichting te voldoen. Met name het vinden van meerdere 
trainers met een TCZ 2 diploma is erg lastig. Bovendien zijn de salariskosten van deze trainers erg 
hoog. Voorgesteld wordt, indien er meerdere teams binnen een vereniging op eredivisie, eerste divisie 
of hoofdklasse nivo uitkomen, te volstaan met een hoofdcoach/-trainer in het bezit van een TCZ 2 
inclusief een geldige licentie en voor de overige teams te volstaan met coaches met een diploma 
zaalvoetbalcoach III, inclusief een geldige licentie. 
[beantwoording via de rapportage: in de licentievoorwaarden zaalvoetbal, eredivisie en eerste divisies 
zaalvoetbal 2012/’13 staat vermeld dat een hoofdcoach/-trainer in het bezit dient te zijn van een 
diploma TCZ 2 inclusief geldige licentie en een assistent coach/trainer (2-de team) in het bezit dient te 
zijn van het diploma zaalvoetbalcoach III inclusief een geldige licentie. Eén en ander is recentelijk 
besloten in de bestuurscommissie zaalvoetbal van 11 januari 2012 waarbij tevens is opgemerkt dat; 
“De wijzigingen ten opzichte van vorig seizoen is de verwijdering van de eisen voor trainerslicenties uit 
de hoofdklasse en de toevoeging van de eredivisie vrouwen.”.] 
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Vervolgens reikt de voorzitter het lidmaatschap van verdienste van de KNVB uit aan de heer Piet 
Winkens, lid van de werkcommissie scheidsrechterszaken en secretaris van de vereniging 
ZVVM/Campus. 
 
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  

 


