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RAPPORTAGE  

 
 

Regiovergadering Veld regio 3 en 4  
 

17 oktober 2011 
Kantine vereniging RKMSV, Meijel 
 

 
Aanwezig:  
verenigingen: regio 3 Veld 
 America, Belfeldia, DEV-Arcen, EWC ’46, Meterik, RESIA, SV Oostrum, 

Sparta ’18, Sporting S.T., SV Lottum, SV Venray, SVEB, Vitesse ’08 en 
Wittenhorst 

  
 regio 4 Veld 
 Egchel, Eindse Boys, HEBES, Horn, VV Kessel, Laar, Merefeldia, Reuver, 

RKMSV, RKSVN, RKSVO, Roggel en SVC 2000. 
  
regioafgevaardigden: regio 3 Veld 
 de heer J. Steeghs 
  
 regio 4 Veld 
 de heren G. Derikx, B. Nelissen en R. Smeets 
  
KNVB District Zuid II: de heren J. Terburg (voorzitter), M. Rutten (penningmeester), W. Kiggen (lid 

districtsbestuur), mevrouw C. Maas (lid districtsbestuur),  
M. Kaaf (coördinator OC) en mevrouw J. Cremers-Maas                      
(managementassistente) 

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

J. Klingen (VVON), J. Lenaers (Veteranen Federatie Noord Limburg – Oost 
Brabant), J. Hellegers en P. Hanen (COVS Horst-Venray), H. Achten (lid 
districtscommissie wedstrijdzaken), J. Gommans (lid werkcommissie 
jeugdvoetbal/competitiezaken) en HVV Helmond (regio 2 veldvoetbal) 

  
Afgemeld: verenigingen regio 3 Veld 
 SV Blerick, Merselo en Holthees 
 verenigingen regio 4 Veld 
 EMS 
 regioafgevaardigden 
 de heer H. Haelermans (regioafgevaardigde veld 3) en mevrouw M. van den 

Hombergh-Spee (regioafgevaardigde veld 4) 
 overigen 
 - 
  

 

1. OPENING 

De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom. Speciaal welkom heet hij de afgevaardigden 
van regio 3 en 4, de aanwezige afgevaardigden amateurvoetbal en commissieleden, de 
vertegenwoordigers van de VVON, Veteranen Federatie Noord Limburg – Oost Brabant en de COVS 
Horst Venray e.o. 
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2.  MEDEDELINGEN EN INGEKOMEN STUKKEN 

2.1 Eredivisie Live 
Gemeld wordt dat verenigingen, die in het clubgebouw wedstrijden van Eredivisie Live aan 
leden/bezoekers willen vertonen, vanaf 1 juli 2011 een licentie nodig hebben. Op de uitzendingen van 
Eredivisie Live rusten namelijk auteursrechten. De KNVB is een kortingsregeling overeengekomen die 
kan oplopen van 12,5 % tot maximaal 27,5 %. Dit is afhankelijk van het aantal verenigingen die een 
licentie afsluiten. Per 1 september is de korting 17,5%. 
 
De verenigingen zijn van mening dat het licentietarief van € 59,95 (excl. btw), ook na toepassing van 
de kortingsregeling, nog altijd veel te hoog is. De vergadering pleit dan ook voor verlaging van het 
licentietarief. Aan de regioafgevaardigden wordt gevraagd deze opmerking mee te nemen en in te 
brengen in de algemene districtsvergadering op 22 november 2011. 
 

2.2 Stand van zaken kleedkamernorm voor voetbal 
Uit gesprekken met VSG en VNG over de kleedkamerproblematiek blijkt dat VSG/VNG niet zal 
harmoniseren met normen van de KNVB/NOC*NSF vanwege het kostenaspect voor gemeentes. 
Gezamenlijk zal nog wel gewerkt worden aan een oplossingenboek over hoe te handelen als er 
kleedkamerproblematiek ervaren wordt. 
VSG en VNG hebben aangegeven duidelijker in te steken dat de norm van de KNVB/NOC*NSF een 
sportnorm is en dat de norm van VNG een minimale financiële tegemoetkoming is voor het hebben 
van kleedkamer op voetbalaccommodaties. 

3. RAPPORTAGE REGIOVERGADERING VELD 3  EN 4 VOORJAAR 2011 

De rapportage wordt vastgesteld. 

4. JAARVERSLAG 2010/'11 

De vergadering geeft aan dat het jaarverslag 2010/’11 te laat aan de betrokkenen is verzonden. 
Bovendien is het niet te doen een document van meer dan 100 pagina’s, op dergelijke korte termijn, te 
lezen. De vergadering mist tevens de districtsspecifieke informatie in de nieuwe opzet van het 
jaarverslag. De regioafgevaardigden worden gevraagd deze opmerkingen in te brengen in de 
komende algemene districtsvergadering. 
 
Met inachtneming van bovengenoemde opmerkingen wordt kennisgenomen van het jaarverslag 
2010/’11. 

5. FINANCIËN 

5.1 Jaarrekening amateurvoetbal 2010/'11 
De penningmeester geeft kort een toelichting op deze jaarcijfers. 
 
De vergadering stemt in met het voorstel om het resultaat, na reserves € 374.093,--, als volgt te 
bestemmen: 

1. € 108.000 toe te voegen aan de bestemmingsreserve  project “waardering vrijwilligers”; 
2. het restant van € 266.093 toe te voegen aan de vrije algemene reserve. 

 
Vervolgens wordt kennisgenomen  van de informatie over de jaarrekening amateurvoetbal over het 
seizoen 2010/'11. 
  

5.2 Jaarcijfers district Zuid II 2010/'11 
De vergadering neemt kennis van de jaarcijfers van het district Zuid II over het seizoen 2010/'11. 
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6. VERKIEZING REGIOAFGEVAARDIGDEN 

Zoals kan worden geconcludeerd is in een aantal regio’s momenteel sprake van een of meerdere 
vacature(s). In het kader van ontwikkelingen in het traject van bestuurlijke vernieuwing (zie 
agendapunt 10.1.1.) heeft het districtsbestuur, mede na overleg met regio- en landelijk 
afgevaardigden besloten vooralsnog niet tot invulling te komen. Hierbij zal geen sprake zal zijn van 
stemmenverlies, omdat in geval van vacature(s), de per regio beschikbare stemmen over de andere 
afgevaardigden worden verdeeld. 

7. VERKIEZING AFGEVAARDIGDEN AMATEURVOETBAL 

Kennis genomen wordt van het voornemen van het districtsbestuur om de heer Wim van Hoogstraten 
kandidaat te stellen voor de invulling van de vacature, die zal ontstaan als de heer J. Benneheij na 
afloop van de algemene districtsvergadering (22.11.2011) zijn functie van afgevaardigde 
amateurvoetbal zal neerleggen. 

8. MEDEDELING OVER (HER-)VERKIEZING TUCHTCOMMISSIE, COMMISSIE VAN 
BEROEP, BESTUURSLEDEN 

De vergadering neemt kennis van de voorstellen van het districtsbestuur die in de districtsvergadering 
aan de orde zullen komen. 

9. AGENDAPUNTEN VAN DE DISTRICTSVERGADERING 

Er staan geen districtsonderwerpen op de agenda die de verenigingen in de regio raken. 

10. LANDELIJKE ONDERWERPEN 

10.1 Algemeen 
 

10.1.1 Bestuurlijke vernieuwing 
Ter vergadering worden de aanwezigen, door middel van een kort filmpje, meegenomen door de 
hoofdlijnen van het thema, de beweegredenen achter en de doelen van de bestuurlijke vernieuwing. 
 
Verwezen wordt ook naar de notitie Contouren bestuurlijke vernieuwing amateurvoetbal (versie 11), 
die als bijlage van de agenda regiovergaderingen najaar 2011, beschikbaar is gesteld. 
 
De vergadering wisselt met elkaar van gedachten over de notitie Contouren bestuurlijke vernieuwing 
amateurvoetbal, waarbij de navolgende opmerkingen worden gemaakt: 
 

- Gevraagd wordt of er na het invoeren van de bestuurlijke vernieuwing nog ruimte is voor 
districtsspecifiek beleid, zoals het niet voetballen met carnaval, competitie vrouwenvoetbal en 
baaldagen categorie B. Deze ruimte moet gewaarborgd blijven. De vergadering is van mening 
dat deze bevoegdheden bij het districtscollege ondergebracht moeten worden; 

- De vergadering mist in het organogram de plaats en rol van de arbeidsorganisatie. Onduidelijk 
is nog waar de verenigingen terecht kunnen met welke vragen. Gevraagd wordt hierin meer 
helderheid te verschaffen; 

- Vraagtekens worden geplaatst bij de digitale communicatie van de KNVB. Deze communicatie 
is op dit moment, naar de verenigingen toe, nog niet optimaal en zal in de toekomst 
aanzienlijk moeten verbeteren. Klantvriendelijkheid dient hierbij hoog in het vaandel te staan; 

- Grote waarde wordt gehecht aan het persoonlijk contact. De verenigingen hebben behoefte 
aan fysiek contact en willen met elkaar in debat blijven gaan. Gevraagd wordt dit te behouden 
en niet enkel en alleen via de digitale snelweg te communiceren. 
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Bovenstaande opmerkingen zullen de betreffende regioafgevaardigden meenemen en inbrengen in de 
algemene districtsvergadering op 22 november 2011. 
 
 
 
 
 

10.2 Reglementen 
 

10.2.1 Indienen twee of meer verzoeken tot overschrijving 
De voorzitter geeft aan dat het bestuur amateurvoetbal van plan is de overschrijvingsprocedure aan te 
passen zodat een speler zelf verantwoordelijk is indien gelijktijdig twee of meer verzoeken tot 
overschrijving worden ingediend. 
 
De vergadering is van mening dat, indien gelijktijdig twee of meer verzoeken tot overschrijving worden 
ingediend, de verantwoordelijkheid inderdaad bij de speler moet komen te liggen.  
 

10.3 Veldvoetbal 
 

10.3.1 Topklasse en contractspelers in het amateurvoetbal 
Kennisgenomen wordt van het evaluatierapport Topklasse en contractspelers in het amateurvoetbal, 
waarbij in samenhang met het uitvoeringsbesluit de volgende knelpunten zijn vastgesteld: 

 Verplichte promotie van de topklasse naar de Jupiler League en de daarmee samenhangende 
zaken zoals speeldag en verschil in regelgeving; 

 Juridische structuur van verenigingen en de positie van de aan de amateurvereniging 
gelieerde stichtingen; 

 Het verplicht registreren van spelerscontracten in het amateurvoetbal. 
 
Tevens wordt kennisgenomen van de vervolgprocedure van de topklasse en contractspelers in het 
amateurvoetbal. 

11. DISTRICTSONDERWERPEN/THEMA'S/ONDERWERPEN VANUIT CLUBS 

Er zijn geen districtsonderwerpen/thema’s/onderwerpen vanuit de clubs. 

12. RONDVRAAG 

De heer Steeghs vraagt de deadline van het insturen van de elftalopgave gelijk te trekken met de 
huidige overschrijvingstermijn. Voor beiden geldt dan dezelfde deadline van 15 juni. 
De voorzitter geeft aan dat de datum van 15 juni voor zowel de elftalopgave als de 
overschrijvingstermijn gelijk zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verzonden aan: 

 districtsbestuur  regioafgevaardigden veld 3 en 4 

 afgevaardigden AV district  bestuur LBA District Zuid II 

 verenigingen regio veld 3 en 4  bestuur NKS Voetbal district Zuid II 

 bestuur COVS Zuid II  betreffende COVS-groep 

 bestuur VVON District Limburg  

 


