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4. Implementatie ledenraadmodel 
Vanuit projectgroep implementatie ledenraadmodel 
Versie 10 september 2015 
 
 
A. Instemmen met het voorstel. Het gaat dan om:  
 
- Taken en verantwoordelijkheden binnen de nieuwe structuur (hoofdstuk 2) 
- Profiel ledenraadslid (bijlage 2) 
- Uitvoerende vrijwilligers en regionale samenwerking AO-VO (hoofdstuk 3) 
- Principes voor indelen kieskringen (hoofdstuk 4) 
- Beleids- en begrotingscyclus, waaronder informele lijnen (hoofdstuk 5) 
- Overgangsregeling en maximale zittingstermijn (hoofdstuk 6) 
- Overige besluitpunten (hoofdstuk 7) 
 
B. Vaststellen van het voorgestelde verkiezingsprotocol (hoofdstuk 4) 

 
C. Vaststellen van voorgestelde reglementaire wijzigingen, voortkomend uit het voorstel (bijlage 1). 
 
D. Vaststellen van de indeling van de kieskringen (wordt nagestuurd) 
 
Toelichting 
In aanloop naar de voorjaarsvergadering van 30 mei 2015 is besloten de besluitvorming over het 
ledenraadmodel uit te stellen tot 26 september. De zomerperiode is benut om de discussiepunten die 
leefden op te lossen. Een projectgroep, bestaande uit twee verenigingsraadsleden per district, heeft in 
een drietal vergaderingen gewerkt aan onderhavig voorstel. 
 
Het voorstel gaat uit van een ledenraad van 30 leden. Een aantal dat na evaluatie eventueel kan 
worden uitgebreid. De leden van de ledenraad worden in hun kieskring rechtstreeks gekozen door de 
verenigingen en leden. Elke kieskring bestaat uit gemiddeld 107 verenigingen. De taken van de 
ledenraad concentreren zich op beleidskadering en democratie. Ten aanzien van representatie en 
uitvoering worden KNVB-vrijwilligers op de verschillende vakgebieden en KNVB-ambassadeurs 
ingezet. Op regionaal niveau werkt de verenigingsadviseur nauw samen met de ledenraadsleden in 
zijn of haar regio en het netwerk van vrijwilligers en ambassadeurs.  
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1. Het ledenraadmodel 

Aanleiding  
In de voorjaarsvergadering van 2014 werd duidelijk dat het amateurvoetbal zich bevond in een 
financieel, organisatorisch en bestuurlijk roerige tijd. Met als gevolg een ingrijpende reorganisatie met 
personele gevolgen, een tekort op de begroting en een voorzitter en vicevoorzitter die 
achtereenvolgens opstapten.  
 
In deze voorjaarsvergadering hebben de toenmalige leden van het bestuur amateurvoetbal 
aangegeven hun functie ter beschikking te stellen per november 2014. Een onafhankelijk bureau is 
gevraagd advies uit te brengen over een herkenbare en eigentijdse structuur voor het amateurvoetbal. 
Bureau Berenschot heeft deze opdracht uitgevoerd en na een uitvoerig onderzoek in de 
zomermaanden presenteerden zij hun advies in aanloop naar de bijzondere vergadering van de 
verenigingsraad op 20 september 2014. Geadviseerd werd een ledenraadmodel in te voeren. De 
verenigingsraad stemde in met het advies, onder voorbehoud van: 
- Het aantal leden van de ledenraad amateurvoetbal (artikel 17, lid 1). 

- De toegestane afwijking van het aantal leden per kieskring (artikel 17,lid 2). 

- De zittingstermijn van een lid van de bondsvergadering (artikel 20, lid 6).  

- De instelling van een financiële adviescommissie ledenraad amateurvoetbal (artikel 26).  

- De maximale zittingstermijn van de huidige leden van de verenigingsraad (artikel 36, leden 8 & 9). 

 
Uitgangspunten ledenraadmodel 
De leden staan altijd op de eerste plaats. We willen als KNVB dicht bij de clubs staan en goede 
service bieden. Het amateurvoetbal heeft een transparante, eenvoudige structuur. De situatie vroeg 
bovendien om een bestuurlijk model dat de arbeidsorganisatie effectief en efficiënt haar kerntaken laat 
uitvoeren, zodat zij de voetbalclubs in Nederland kan helpen en faciliteren. Dat zijn de uitgangspunten 
van het ledenraadmodel. De uitgangspunten sluiten aan op de wensen van de verenigingen. In het 
onderzoek van bureau Berenschot gaven zij aan dat de te ontwerpen structuur de volgende 
elementen zou moeten bevatten: voetbaldeskundigheid, transparantie, daadkracht, efficiëntie en 
representatie naar regio. 
 
In het ledenraadmodel bestaat de bestuurlijke structuur van de sectie amateurvoetbal uit de 
voetbalverenigingen en hun leden, een ledenraad, een raad van toezicht en een directeur-bestuurder. 
De ledenraad is de afvaardiging van de leden en daarmee het hoogste besluitvormende orgaan. 
 
Proces implementatie ledenraadmodel 
Om tot het nieuwe ledenraadmodel te komen is een programma opgezet onder leiding van een 
programmamanagement. Het programma is in projecten verdeeld. Deze zijn uitgevoerd door acht 
projectteams bestaande uit leden van de verenigingsraad, districtscolleges en arbeidsorganisatie.  
 
Op basis van de uitkomsten van de projectteams heeft het programmamanagement een voorstel voor 
de implementatie van het ledenraadmodel opgesteld. De districtsdelegaties van West I en Zuid I 
konden zich niet (geheel) vinden in onderdelen van het voorstel. Zij hebben daarom een alternatief 
model opgesteld. In de aanloop naar de verenigingsraadsvergadering van 30 mei 2015 is gebleken 
dat geen van beide modellen op voldoende draagvlak kon rekenen. Daarom is besloten de 
besluitvorming over het ledenraadmodel uit te stellen tot 26 september en de zomerperiode te 
benutten om te komen tot een model, dat wel door een groot deel van de vergadering wordt gedragen.  
 
Een projectgroep, bestaande uit twee verenigingsraadsleden per district, heeft in een drietal 
vergaderingen gewerkt aan een nieuw voorstel. De vergaderingen werden voorbereid en bijgewoond 
door het programmamanagement. De verenigingsraad heeft in de vergadering van 30 mei 2015 het 
mandaat om met oplossingen te komen bij deze projectgroep belegd. Daarnaast zijn twee 
klankbordsessies belegd met leden van de districtscolleges. 
 
In eerste instantie is vastgesteld welke discussiepunten zouden moeten worden opgelost om tot een 
gedragen voorstel te kunnen komen. Daarbij is als randvoorwaarde gesteld dat de leden van de 
projectgroep in deze discussie hun huidige functie loslaten en alleen kijken naar de toekomst. De 
discussiepunten zijn zoveel mogelijk geclusterd. 
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1. Profiel lid LR, rollen en taken LR/RvT/directeur-bestuurder, aantal leden LR; 
2. Uitvoerende vrijwilligers en regionale samenwerking AO-VO, waaronder communicatie met 

verenigingen; 
3. Kieskringen en verkiezingsprotocol; 
4. Informele lijn beleids- en begrotingsscyclus en communicatie tussen RvT/LR/directeur-bestuurder; 
5. Overgangsregeling en maximale zittingstermijn. 
 
De uitkomsten van de discussie zijn weergegeven in de volgende hoofdstukken. De punten waarover 
al overeenstemming bestond, komen kort terug in hoofdstuk 8 van dit voorstel. De reglementaire 
doorvertaling staat in bijlage 1. 
 
Evaluatie 
Na afloop van seizoen 2016/‟17 vindt een uitgebreide evaluatie van de werking van de nieuwe 
ledenraad plaats. Dan hebben we voor het eerst een volledig seizoen gewerkt met de nieuwe 
bestuurlijke structuur. Het gaat dan om:  
- Profiel ledenraadslid 
- Aantal leden ledenraad 
- Werkwijze ledenraad 
- Ervaring van verenigingen met de nieuwe ledenraad (o.a. herkenbaarheid KNVB. „dicht bij de 

leden‟). Hiervoor zal in seizoen 2015/‟16 een 0-meting worden gedaan om de vergelijking te 
kunnen maken op het evaluatiemoment. 

- Functioneren beleids- en begrotingscyclus ledenraad 
- Functioneren van uitvoerende vrijwilligers en KNVB-ambassadeurs 
- Ervaringen functioneren regionale samenwerking 
 
De ledenraad bepaalt in overleg met de directeur-bestuurder de wijze waarop de evaluatie plaatsvindt 
en door wie.  
 
Invoering nieuwe ledenraad 
Om een soepele overgang te bewerkstelligen, wordt een duidelijke knip gemaakt tussen de huidige 
verenigingsraad en de nieuwe ledenraad. De nieuwe ledenraad zal per 1 januari 2016 actief zijn. Dit 
betekent dat de huidige verenigingsraadsleden en de bondsafgevaardigden nog in functie zijn tot die 
datum.  
 

28 november 2015 Najaarsvergadering verenigingsraad 

1 december 2015 Bondsvergadering 

Week 49  Verkiezingen nieuwe ledenraad 

16 januari 2016 Installatievergadering ledenraad 
Introductie KNVB, werkafspraken,  beleidskaders etc. 
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2. Taken en verantwoordelijkheden binnen de nieuwe structuur 

Het ledenraadmodel heeft tot doel om vanuit een sterke binding met de clubs efficiënt en effectief de 
kerntaken van het amateurvoetbal uit te voeren. Een transparante en eenvoudige structuur 
waarbinnen taken en verantwoordelijkheden goed zijn afgebakend. 

Ledenraad Raad van toezicht Directeur-bestuurder 

Is hoogste orgaan van de vereniging Houdt namens de ledenraad 
toezicht op de bedrijfsvoering 

Eindverantwoordelijk voor de uitvoering 
van beleid en bijbehorende begroting 

Legt verantwoording af aan de leden Legt verantwoording af aan de 
ledenraad 

Legt verantwoording af aan de raad van 
toezicht en de ledenraad 

Stelt beleids- en begrotingskaders 
vast 

Toetst de uitvoering van het 
beleid door het bestuur en houdt 
toezicht op de algemene gang 
van zaken 

Draagt zorg voor het opstellen van een 
ontwerp begroting, ontwerp meerjaren 
financieel beleidsplan, seizoenenplan 
en prognosecijfers 

Voert controle uit op de gestelde 
beleids- en begrotingskaders 

Uitoefenen van toezicht op het 
geldelijk beheer van de sectie 
amateurvoetbal (gedelegeerd 
aan de auditcommissie) 

Stuurt medewerkers en overige 
vrijwilligers in de uitvoering aan 

Vaststellen, wijzigen en/of intrekken 
van reglementen die betrekking 
hebben op AV 

Benoemen, schorsen en 
ontslaan van de directeur-
bestuurder 

Verantwoordelijk voor een goede 
organisatie van het amateurvoetbal en 
een goed verloop van alle competities 
binnen het amateurvoetbal 

Benoeming voorzitters en leden 
tuchtorganen amateurvoetbal 

 

Vertegenwoordigt het amateurvoetbal 
in de bondsvergadering 

Houdt toezicht op wijze waarop raad 
van toezicht zijn taken uitvoert via 
verslagen raad van toezicht  

Benoemen, schorsen en ontslaan 
van leden van de raad van toezicht 

 
Voor de verdere specificatie van taken en verantwoordelijkheden wordt verwezen naar het Reglement 
Amateurvoetbal. 
 
Voor de leden van de ledenraad, de leden van de raad van toezicht en de directeur-bestuurder geldt 
dat zij voor een termijn van 3 jaar verkozen of benoemd worden, met maximum van in totaal twaalf 
jaren. Op deze manier hanteren alle bestuurlijke organen binnen de KNVB (amateurvoetbal en 
betaald voetbal)dezelfde perioden van verkiezen en/of benoemen. 
 

De rol en taken van een ledenraadslid uitgelicht 

Geen ledenraadmodel zonder ledenraad en betrokken vrijwilligers die deze belangrijke rol namens de 
clubs en leden willen vervullen. De ledenraad is de afvaardiging van de leden en daarmee het 
belangrijkste orgaan in de bestuurlijke structuur. De ledenraad vertegenwoordigt de verenigingen in de 
besluitvorming voor het totale amateurvoetbal en maakt daarnaast signalen vanuit de verenigingen 
bespreekbaar binnen de KNVB. Om deze rol goed uit te kunnen oefenen, is het belangrijk dat het 
ledenraadslid zichtbaar en herkenbaar is voor de eigen achterban in de kieskring. Dit doet hij of zij 
door verenigingen te bezoeken en bijeenkomsten met meerdere verenigingen bij te wonen, maar ook 
via andere communicatiekanalen, zoals e-mail en het verenigingspanel. Het profiel voor het 
ledenraadslid is als bijlage 2 aan dit voorstel toegevoegd.  
 
Beleidskadering 
- Vaststellen van en controle op beleids- en begrotingskaders in voor- en najaarsvergadering; 
- Vormen van de beleidskaders in samenspraak met de AO in informele sessies. Vooralsnog wordt 

uitgegaan van drie sessies per jaar, maar dat kunnen ook meer of minder zijn; input vanuit 
verenigingen via onderzoek, panels, etc.; 

- Klankbord voor de AO met betrekking tot beleid door middel van ad hoc klankbordgroepen, 
afhankelijk van het onderwerp samengesteld op basis van regionale spreiding en/of expertise; 

- Eigenaarschap van beleid; proactieve rol in dezen. 
 
 



 

6 
Voorstel implementatie ledenraadmodel / v20150910 

Democratie 
- Belangenbehartiger van het totale amateurvoetbal in Nederland. Het ledenraadslid wordt direct 

gekozen door verenigingen en leden in de eigen kieskring. Hij of zij handelt zonder last of 
ruggespraak; 

- Ophalen van input van de achterban, één op één en in bijeenkomsten in samenspraak met de AO, 
maar ook digitaal (zo efficiënt mogelijk); 

- Beleid en keuzes van de KNVB kunnen uitleggen aan de achterban; 
- Signalen vanuit de verenigingen bespreekbaar maken binnen de KNVB. 
 
Representatie en uitvoering 
Representatie en uitvoering zijn in principe geen taak voor het ledenraadslid, maar het ledenraadslid 
kan zelf de keuze maken of hij of zij een rol wil spelen. Daarnaast wordt elk ledenraadslid 
geïnformeerd over activiteiten en ontwikkelingen in de kieskring, zodat zelf de keuze kan worden 
gemaakt of hij of zij een rol wil spelen.  
 
Ten behoeve van de representatie wordt een pool van KNVB-ambassadeurs gevormd. Deze 
ambassadeurs worden benoemd door de directeur-bestuurder en onder zijn regie ingezet om de 
KNVB te vertegenwoordigen bij jubilea, kampioenschappen en het uitreiken van onderscheidingen. 
Een lid van de ledenraad moet zich echter niet weerhouden voelen om deel uit te maken van deze 
pool. Daarnaast kunnen voor uitvoerende taken experts worden ingezet bij bijvoorbeeld het voeren 
van gesprekken met verenigingen in het kader van sportiviteit en respect, met lokale overheden of 
andere partners. Deze KNVB-vrijwilligers vallen onder de pijler verenigingsadvies  
 
Met de KNVB-ambassadeurs wordt geen extra (bestuurlijke) laag gecreëerd. Dit zijn immers veelal 
personen die al een andere KNVB functie bekleden. Het aantal vrijwilligers dat deze taak uitvoert, 
staat niet vast en kan bovendien per regio verschillen. Op regionaal niveau werken we zo aan een 
netwerk van vrijwilligers, ledenraadsleden en verenigingsadviseurs. Een overzicht van het landschap 
van vrijwilligers en de regionale samenwerking wordt verder toegelicht in hoofdstuk 4. 
 
 
 
 
 

  



 

7 
Voorstel implementatie ledenraadmodel / v20150910 

3. Aantal leden ledenraad 

In het rapport Berenschot is het contact met de verenigingen als nadrukkelijke rol voor de leden van 
de ledenraad omschreven. De nadruk van de functie kwam hierbij te liggen op de regionale rol van 
een ledenraadslid. Om dit goed uit te kunnen voeren werd een groot aantal ledenraadsleden 
voorgesteld.  
 
Het uitgangspunt van een herkenbare KNVB, dicht bij de verenigingen, wordt door de projectgroep 
onderschreven. De wijze waarop een ledenraadslid herkenbaar is voor de achterban, wordt echter 
verschillend ingevuld. Een duidelijke scheiding tussen beleid en uitvoering wordt voorgesteld, waarbij 
de projectgroep ervoor heeft gekozen om de representatieve taken niet meer tot de vaste taken van 
een ledenraadslid te rekenen. Deze taken zijn neergelegd bij de KNVB-ambassadeurs. Daarnaast zijn 
de verenigingsadviseurs samen met de vele KNVB-vrijwilligers dicht bij de verenigingen in de 
uitvoering actief. De projectgroep stelt daarom 30 ledenraadsleden voor.  
 
Ledenraadsleden vertegenwoordigen hun achterban, maar nemen hierbij het totale belang van het 
amateurvoetbal in acht. Dit is gemakkelijker te organiseren met minder ledenraadsleden, zeker omdat 
de representatieve rol geen vast onderdeel meer uitmaakt van het takenpakket. Ledenraadsleden 
handelen zonder last en/of ruggespraak en elk ledenraadslid heeft bij besluitvorming één stem. Het is 
belangrijk dat verenigingen weten wie hun vertegenwoordiger is. Naast het directe contact met 
verenigingen kan dit ook door bijvoorbeeld goede informatievoorziening op de website. Daarnaast 
bezoeken ledenraadsleden (kleinschalige) bijeenkomsten in de eigen kieskring. Dit is een efficiënte 
manier om met verenigingen in contact te blijven en de geluiden op te vangen. Zo komt er een goede 
balans tussen de regionale en landelijke rol van een ledenraadslid, waarbij ervoor wordt gewaakt dat 
er een „Zeister vergadercultuur‟ ontstaat, danwel een te nadrukkelijke band met één of enkele 
vereniging(en).  
 
De ledenraadsleden zorgen samen met de KNVB-ambassadeurs, de verenigingsadviseurs en KNVB-
vrijwilligers voor een zichtbare KNVB. Als bij de evaluatie blijkt dat dit onvoldoende wordt ingevuld, zal 
het aantal ledenraadsleden opnieuw ter discussie kunnen worden gesteld. Maar ook zou ervoor 
kunnen worden gekozen om bijvoorbeeld het aantal verenigingsadviseurs uit te breiden. 
Bij het bepalen van het aantal leden van de ledenraad heeft de projectgroep rekening gehouden met 
onderstaande randvoorwaarden: 
- Rekening houden met werkdruk/leeswerk; - Wijze van vergaderen/kwaliteit als hoogste 

orgaan; - Locale hechting; 
- Kritische massa nodig; - Eventueel groeimodel; 
- Vertegenwoordiging van doelgroepen; - Mogelijk afbouwscenario; 
- Afweging tussen kwaliteit en herkenbaarheid; - Minimale aantal LR-leden: 30. 
Daarnaast is onderzocht hoe de situatie is bij andere sportbonden en ledenorganisaties. Hieruit blijkt 
een grote verscheidenheid. Ook zijn intern betrokken geraadpleegd.  
 
De projectgroep heeft vastgesteld dat moet worden voorkomen dat de ledenraad verwordt tot een 
vergaderorgaan, dat geen voeling meer heeft met de verenigingen. Ook is het risico onderkend dat de 
ledenraad op de stoel gaat zitten van de raad van toezicht en/of de directeur-bestuurder. De taken en 
verantwoordelijkheden moeten strikt gescheiden blijven en voor iedereen duidelijk zijn.  
 
Ook met de keuze voor 30 leden van de ledenraad, worden de volgende uitgangspunten in acht 
genomen:  
1. Borg eigenheid amateurvoetbal op weg naar de vorming van één KNVB; 
2. Plaats de belangen van en (dus) contact met de leden (voetbalclubs) op één; 
3. De juiste m/v op de juiste plek: vrijwilligers waar dat kan, professionals waar dat moet. Laat 

mensen functioneren vanuit kracht, niet vanuit positie; 
4. Bestuurlijk model moet zorgen voor daadkracht, efficiëntie en representativiteit; 
5. Bestuurlijk model moet de AO effectief en efficiënt haar kerntaken laten uitvoeren; 
6. Verdeling van verantwoordelijkheden moet leiden tot samenspel in één team. Het gaat om de 

verdeling van rollen. 
 
Afvaardiging in de bondsvergadering 

De 30 leden van de ledenraad zijn automatisch lid van de bondsvergadering. 
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4. Uitvoerende vrijwilligers en regionale samenwerking  

De KNVB kent vele vrijwilligers in de uitvoering. De invoering van de nieuwe bestuursstructuur heeft 
ook consequenties voor de wijze waarop deze vrijwilligers binnen de KNVB worden ingezet. Er wordt 
toegewerkt naar een uniforme basisstructuur voor door het bestuur benoemde vrijwilligers onder de 
pijlers competitie, voetbal, verenigingsadvies, arbitrage en zaalvoetbal. Voor al deze pijlers geldt dat 
onder regie van de arbeidsorganisatie vrijwilligers op basis van kennis/affiniteit/regio worden ingezet. 
De KNVB hanteert voor de toekomst een duidelijk vrijwilligersbeleid dat gebaseerd is op de begrippen 
binnenhalen, begeleiden, belonen, behouden, beëindigen. 
Benoeming vindt in principe plaats voor de duur van een beleidsperiode (KNVB beleidsplan).  
 
4.1. Aansturing vrijwilligers in de uitvoering 
Onder aansturing van de arbeidsorganisatie worden vrijwilligers ingezet op de verschillende 
vakgebieden binnen de KNVB. Uitgangspunt hierbij is dat de inhoud van de werkzaamheden door 
vrijwilligers voortvloeit uit de volgende KNVB activiteiten: 

 Reguliere competitieorganisatie (scheidsrechters, rapporteurs, waarnemers, excessen etc.); 

 Ondersteuning bij evenementen (schoolvoetbal, bekerfinales etc.); 

 Inzet op basis van kennis/expertise (ondersteuning van verenigingen); 

 Activiteiten die voortvloeien uit beleidsplan/afdelingsplan van de specifieke pijler (competitie, 
voetbal, verenigingen, arbitrage en zaalvoetbal).  

 Inzet bij representatieve activiteiten (pool van ambassadeurs); 
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KNVB-ambassadeurs 
 
Taken  
De KNVB-ambassadeurs representeren de KNVB bij jubilea, onderscheidingen, kampioenschappen 
en andere officiële gebeurtenissen. 
Vanwege het veelvuldig in contact staan met verenigingen heeft de KNVB-ambassadeur ook een 
belangrijke signaalfunctie richting de arbeidsorganisatie en kan hij of zij als dit nodig is een brug slaan 
tussen de verenigingen en de AO. 
 
Werkwijze  
De medewerkers steunpunt zijn de centrale spil in de organisatie van de representatie door 
ambassadeurs. Zij weten welke activiteiten plaatsvinden en schakelen de ambassadeurs in. De 
betreffende ledenraadsleden en de verenigingsadviseur worden op de hoogte gehouden van de 
activiteiten binnen de regio. De pool van ambassadeurs wordt met name gevormd vanuit de 
bestaande vrijwilligers binnen de vakgebieden (arbitrage, zaalvoetbal, competitie, verenigingsadvies, 
voetbal) – zie schema op de vorige pagina. In het contact met de verenigingen heeft de KNVB-
ambassadeur ook geregeld contact met de verenigingsadviseur.  
  
Voor de invulling van hun taken is het nodig de ambassadeurs ook toegang te geven tot extranet. 
Hiermee kan iedereen over dezelfde informatie beschikken. 
 
Benoeming 
De medewerker steunpunt stelt een lijst op met ambassadeurs per regio, die ter benoeming wordt 
voorgelegd aan de directeur-bestuurder.  
 
Benoeming van de KNVB-ambassadeurs vindt in principe plaats voor de duur van een beleidsperiode 
(KNVB beleidsplan).  
 
Faciliteiten 
Naast functionele vergoeding van de gemaakte (reis)kosten, wordt door de directeur-bestuurder 
gekeken naar mogelijkheden voor de KNVB-ambassadeur om zich als KNVB‟er te kunnen 
presenteren.  
 
4.2. Regionale samenwerking  
Ledenraadsleden, uitvoerende vrijwilligers en KNVB-medewerkers werken met elkaar aan het 
regionale voetballandschap. Elk vanuit een eigen rol. De verenigingsadviseurs hebben een 
verbindende rol in hun eigen regio. Zij hebben contact met de ledenraadsleden die in hun gebied 
actief zijn en vormen een netwerk van vrijwillige experts en KNVB-ambassadeurs om zich heen. 
 
Een goede samenwerking tussen het lid van de ledenraad en de verenigingsadviseur en het netwerk 
van vrijwilligers (experts en KNVB-ambassadeurs), leidt ertoe dat we als KNVB de verenigingen nog 
beter kunnen bedienen. Verenigingsadviseurs hebben behoefte aan extra ogen en oren. De 
verenigingsadviseur heeft gemiddeld 150 verenigingen in zijn of haar regio. Dat betekent dat er 
keuzes gemaakt moeten worden, we kunnen immers niet iedereen helpen. Deze keuzes baseren we 
uiteraard op het beleidsplan, aangevuld met kennis over de regio en verenigingen. Dit zijn zowel 
harde data (aantal leden, kenmerken van de accommodatie, demografische ontwikkelingen in de 
regio) als zachte data (wensen/vragen verenigingen, ervaringen in het verleden, kwaliteit kader). Alles 
met het doel om zoveel mogelijk mensen met zoveel mogelijk plezier te laten voetballen.  
 
Input vanuit de ledenraad en de vrijwilligers met wie de verenigingsadviseur samenwerkt is belangrijk, 
omdat het contact dat een medewerker met een vereniging heeft anders is dan het contact dat een 
vrijwilliger heeft. Dat heeft te maken met de persoonskenmerken (leeftijd, achtergrond, senioriteit), 
maar ook met rollen. Een lid van de ledenraad krijgt als vertegenwoordiger van de verenigingen 
andere geluiden en signalen vanuit de clubs dan een verenigingsadviseur of een vrijwilliger.  
 
Samenwerking AO-VO 
Voor de uitvoerende vrijwilligers geldt op alle vakgebieden dat in samenwerking met de 
arbeidsorganisatie vrijwilligers op basis van kennis/affiniteit/regio kunnen worden ingezet op 
onderwerpen als: 
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 Samen met de arbeidsorganisatie in gesprek gaan met verenigingen die zich herhaaldelijk 
misdragen; 

 Samen met de arbeidsorganisatie in gesprek gaan met gemeenten, lokale bestuurders, lokale 
organisaties; 

 Samen met de arbeidsorganisatie begeleiden en coördineren van KNVB-vrijwilligers. 
 
In bovenstaande samenwerking is het essentieel dat er kundig en snel beslissingen genomen kunnen 
worden, die passen bij de regio, de club of de situatie. De directeur-bestuurder zorgt er voor dat zowel 
de KNVB-vrijwilligers, de KNVB-ambassadeurs als de arbeidsorganisatie daadkrachtig kunnen 
handelen met de daarvoor benodigde bevoegdheden. 
 
Ook de samenwerking tussen het ledenraadslid en de verenigingsadviseur zal per regio verschillen. 
Het is belangrijk een aantal kaders te formuleren waarbinnen de samenwerking plaatsvindt. Dit om 
ervoor te zorgen dat de rollen niet door elkaar gaan lopen, maar ook de verwachtingen aan beide 
kanten te managen. Het gaat dan om: 

 Sparren over opstellen, bijstellen en evalueren van het aanvalsplan (jaarplan). Hierbij worden ook 
de experts en KNVB-ambassadeurs die werkzaam zijn in de regio van de verenigingsadviseur 
betrokken. 

 Contact bij signalen van en/of problemen bij verenigingen uit de regio. 

 Aanwezigheid van ledenraadsleden en vrijwilligers bij (kleinschalige) bijeenkomsten in de regio. 
 
In alle gevallen is de verenigingsadviseur probleemeigenaar en uitvoerder. Het lid van de ledenraad 
en de vrijwilligers kunnen fungeren als klankbord en adviseur.  
 
Communicatie met verenigingen  
De verenigingsadviseur is de verbindende schakel in het regionaal contact met de verenigingen. 
Hiervoor is het belangrijk dat hij of zij de eigen regio goed kent. Tools als „ken je club‟ en de resultaten 
van de servicemeting geven de verenigingsadviseur inzicht in de kenmerken en behoeften van de 
eigen regio.  
 
De herkenbaarheid van de KNVB binnen een regio komt voor verenigingen onder andere tot uiting in 
persoonlijk contact met medewerkers, ledenraadsleden en uitvoerende vrijwilligers en ambassadeurs, 
bij bijvoorbeeld het bezoeken van wedstrijden, maatwerkgesprekken of representatie. Daarnaast 
worden er voor verenigingen bijeenkomsten (bijv. voetbalcafés) georganiseerd of worden er 
federatievergaderingen door de KNVB bijgewoond om kennisdeling te faciliteren en op bredere schaal 
kennis van de verenigingen te verzamelen. Ook wordt er centraal kennis uitgewisseld door 
bijvoorbeeld het organiseren van het voorzitterscongres, kennisdagen en inzet van het 
verenigingspanel. Tot slot kan informatie gedeeld worden door het gebruik van nieuwsbrieven, gericht 
op de specifieke regio. 
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5. Kieskringen en verkiezingsprotocol 

Indeling van de kieskringen 
De kieskringen worden ingedeeld op basis van het aantal verenigingen. Bij het indelen van de 
kieskringen vertegenwoordigt elk lid ongeveer een dertigste van het totaal aantal verenigingen van het 
amateurvoetbal. Hier kan een marge inzitten, omdat de indeling ook logisch moet zijn voor 
verenigingen. Hierbij wordt bijvoorbeeld rekening gehouden met bestaande (federatie)verbanden. 
Daarnaast is het niet wenselijk om verenigingen uit dezelfde woonplaats bij verschillende kieskringen 
te laten behoren.  
 
Individuele leden worden ingedeeld bij een bepaalde kieskring op grond van hun woonplaats.  

 
 

Verkiezingsprotocol 
 
1. Er ontstaat ten minste één vacature in de ledenraad amateurvoetbal.  

 
2. Bij een tussentijdse verkiezing stelt het bestuur binnen zes weken na ontstaan van de vacature(s) de 

datum voor het openen en sluiten van de kandidatenlijst vast. 
 

3. De vacature wordt bekend gemaakt bij de onder de betreffende kieskring ressorterende verenigingen en 
individuele leden.  

 
4. Kandidaatstelling geschiedt rechtstreeks bij de KNVB, op een door het bestuur amateurvoetbal te 

bepalen wijze. Kandidaten dienen:  
- lid te zijn van de KNVB; 
- meerderjarig te zijn; 
- amateur te zijn ingevolge het Reglement Amateurbepalingen; 
- een schriftelijke verklaring te overleggen dat zij een eventuele benoeming zullen aanvaarden.  

 
5. Kandidaten zijn bij voorkeur woonachtig in de eigen kieskring. Een kandidaat kan zich slechts in één 

kieskring kandidaat stellen.  
 

6. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 37 lid 4 van de Statuten geldt dat het lidmaatschap van de 
ledenraad amateurvoetbal onverenigbaar is met:  

- het lidmaatschap van enig tuchtrechtelijk orgaan;  
- een functie van werknemer bij de KNVB;  
- een bestuurlijke functie binnen een aan de KNVB gelieerde belangenorganisatie. 

 

7. Een toetsingscommissie, bestaande uit drie leden van de ledenraad amateurvoetbal*, een lid van de raad 

van toezicht amateurvoetbal en de directeur-bestuurder amateurvoetbal als adviseur, wordt ingesteld. Na 
ontvangst van de kandidaatstelling(en) worden potentiële kandidaten getoetst aan het profiel. Indien een 
kandidaat niet voldoet aan het profiel wordt de betreffende kandidaat door de toetsingscommissie op de 
hoogte gesteld en zal hij of zij niet op de kandidatenlijst voor de verkiezingen worden opgenomen. 
 

8. Binnen twee weken na sluiting van de termijn stelt het bestuur amateurvoetbal een kandidatenlijst op en 
zorgt dat deze aan de leden van de kieskring ter kennis wordt gesteld.  
 

 
9. Bij meer kandidaten dan vacante posities vinden digitale verkiezingen in de desbetreffende kieskring(en) 

plaats op een door het bestuur amateurvoetbal te bepalen wijze. Het reglementaire uitgangspunt hierbij is 
dat een bestuurder namens de vereniging en leden zijn of haar stem uitbrengt. Elk lid telt hierbij voor één 
punt. Individuele leden brengen vanzelfsprekend individueel hun stem uit. 

  
10. De kandidaat op wie het hoogste aantal stemmen is uitgebracht wordt gekozen in de ledenraad 

amateurvoetbal. Kan op deze wijze geen verkiezing plaatsvinden, omdat op twee of meer kandidaten 
hetzelfde aantal stemmen is uitgebracht, dan beslist het lot. De directeur-bestuurder amateurvoetbal stelt 
de uitslag van de verkiezingen vast. 

 
11. De gekozene treedt de dag na de verkiezingen in functie. Bij tussentijdse verkiezingen treedt hij of zij af 

op het tijdstip waarop de voorganger zou zijn afgetreden. 
 

12. De uitverkiezingsbrief wordt gestuurd uit naam van het bestuur amateurvoetbal. 
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*Toetsingscommissie  
De toetsingscommissie bestaat in het najaar van 2015 uit drie leden van de huidige verenigingsraad, die niet 
zullen terugkeren in de ledenraad. De directeur-bestuurder wordt als adviseur toegevoegd aan deze commissie. 
In het vervolg zal de toetsingscommissie bestaan uit drie leden van de ledenraad, een vertegenwoordiger van de 
raad van toezicht en de directeur-bestuurder als adviseur.  
 
De toetsingscommissie kijkt uitsluitend of de kandidaat voldoet aan het gestelde profiel. Dit gebeurt aan de hand 
van CV en motivatie. Er worden geen gesprekken gevoerd met de kandidaat. 
Daarnaast checkt de commissie op onverenigbaarheden (benoemd in het profiel) en voor zover dit mogelijk is of 
er iets op de kandidaat valt aan te merken dat zijn of haar functioneren kan belemmeren.  

 
Tussentijdse verkiezingen 
Bij tussentijdse vacatures vinden in de betreffende kieskring verkiezingen plaats, conform het 
hierboven genoemde verkiezingsprotocol. Een in een tussentijdse vacature gekozen lid van de 
ledenraad, wordt gekozen voor de resterende termijn van degene die hij of zij is opgevolgd. Bij het 
bepalen van de maximale zittingstermijn blijft bij leden die in tussentijdse verkiezingen zijn verkozen, 
een niet volledig jaar buiten beschouwing.  
 
Digitaal verkiezen 
De digitale verkiezingen worden uitgevoerd via de (onderzoeks)tool Smart Allies. Per kieskring kunnen 
de verenigingen (namens hun leden) en individuele leden hun stem uitbrengen op de in de 
betreffende kieskring gestelde kandidaten. Het is slechts mogelijk één keer te stemmen.   
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6. Beleids- en begrotingscyclus, waaronder informele lijnen 

De voor- en najaarsvergadering zijn de besluitvormingsmomenten in een seizoen. In het voorjaar 
worden de beleidsdoelstellingen en bijbehorende begroting vastgesteld, in het najaar vindt 
verantwoording plaats. In het proces is het belangrijk dat de ledenraad de mogelijkheid heeft om 
vanuit kennis en ervaring inbreng te leveren in de focus van beleid. Hiervoor wordt aansluitend aan de 
najaarsvergadering een informele beleidssessie georganiseerd. De uitkomsten worden meegenomen 
in het proces om tot een beleidsagenda/jaarplan in het voorjaar te komen.  
 
Aanvullend worden er twee bijeenkomsten georganiseerd een maand voorafgaand aan de voor- en 
najaarsvergadering. Dan kan onderling en met de arbeidsorganisatie discussie en kennisdeling 
plaatsvinden over relevante beleidsthema‟s en de belangrijkste stukken van de vergadering. Dit zijn 
belangrijke strategische sessies, waarin de koers van de vereniging wordt vormgegeven.  
 
In de nieuwe ledenraad vindt het bespreken van de inhoudelijke kaders eenmalig plaats in januari 
2016. Dan kan de nieuwe ledenraad ook afspraken maken over de werkwijze van de ledenraad.  
 
Er wordt in de reglementen geen financiële adviescommissie vastgelegd. Het is aan de ledenraad 
(eventueel op verzoek van de directeur-bestuurder) om in te schatten of zij ad hoc een dergelijke 
klankbordgroep willen instellen. 
 
Voor de volledigheid is de beleids- en begrotingscyclus bijgevoegd in bijlage 3. De volgende stukken 
maken deel uit van de beleids- en begrotingscyclus.  
 
Stuk Frequentie BAV AC RvT LR 

Meerjaren beleidsplan / meerjaren 
financieel beleidsplan 

elke 4 jaar 
 

X X X X 

Jaarverslag jaarlijks directie KNVB – bondsbestuur – bondsvergadering 

 

Afdelingsplannen jaarlijks X    

Bedrijfsplan jaarlijks X  X  

Beleidsbrief/beleidsagenda jaarlijks X X X X 

Verantwoordingsbrief jaarlijks X X X X 

 

Jaarrekening jaarlijks  X X X X 

Begroting jaarlijks X X X X 

Financiële rapportage per kwartaal kwartaal X X X X 

 
Informele lijnen 
Naast deze momenten in het jaar, zijn er ook in het informele circuit veel contactmomenten (nodig) 
tussen raad van toezicht, ledenraad en directeur-bestuurder. Het is belangrijk dat de ledenraad in een 
vroegtijdig stadium wordt betrokken bij voorgenomen beleid. Hiervoor kunnen ad hoc 
klankbordgroepen worden geformeerd. De directeur-bestuurder stelt deze ad hoc klankbordgroepen 
in, in samenspraak met de ledenraad, of de ledenraad stelt deze zelf in. Daarnaast kan de ledenraad 
via nieuwsbrieven worden geïnformeerd over actuele beleidsonderwerpen. Voorkomen moet worden 
dat de ledenraad op een formele vergadering wordt geconfronteerd met voorstellen, waarover zij in 
het voortraject niet zijn geïnformeerd en/of bij zijn betrokken. 
 
Afspraken informele lijnen en communicatie directeur-RvT-ledenraad: 

 Wekelijkse nieuwsbrief; 

 Verslagen raad van toezicht inzichtelijk; 

 Ad hoc klankbordgroepen ledenraad op belangrijke beleidsthema‟s en ontwikkelingen (op het 
gebied van competitie, verenigingsondersteuning, voetbal, of organisatie); 

 Altijd de mogelijkheid tot (pro-actieve) communicatie met de directeur en RvT; 
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7. Overgangsregeling en maximale zittingstermijn 

In het ledenraadmodel geldt voor de leden van de ledenraad, de raad van toezicht en het bestuur 
amateurvoetbal een totale maximale zittingstermijn van twaalf jaar (vier keer drie jaar). De 
overgangsregeling beoogt de principes van goed sportbestuur te borgen en daarnaast te zorgen voor 
een geleidelijke doorstroming.  
 
De maximale zittingstermijn geldt voor zowel de leden van de huidige verenigingsraad als de leden 
van de voormalige districtscolleges. Er komt geen rooster van aftreden. Een keer per drie jaar vindt 
een verkiezing van ledenraadsleden plaats. Als binnen een termijn de twaalf jaar wordt bereikt, kan de 
termijn worden afgemaakt.  
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8. Overige besluitpunten 

In dit voorstel zijn alleen de discussiepunten uitgewerkt, die door de projectgroep als zodanig zijn 
aangemerkt. De projectgroep heeft vastgesteld dat over de overige punten uit het integrale voorstel in 
principe overeenstemming bestaat. Hierover heeft echter nog geen formele besluitvorming 
plaatsgevonden. In dit hoofdstuk zal elk punt kort worden belicht, voor de uitgebreide toelichting wordt 
verwezen naar het voorstel (model I) voor de vergadering van de verenigingsraad van 30 mei 2015. 
 
Kosten ledenraadmodel (1.4) 
De kosten die in opgenomen in model 1, staan in de begroting van 2015/‟16. Hierin is uitgegaan van 
100 ledenraadsleden met zowel representatieve als besluitvormende taken. Het aantal van 30 
ledenraadsleden betekent dat posten als vergaderingen en ontwikkeling mogelijk lager zullen 
uitvallen. Tegelijkertijd zijn er nieuwe kosten door bijvoorbeeld het instellen van ad hoc 
klankbordgroepen en de inzet van experts en het faciliteren van de KNVB-ambassadeurs. De 
begrootte € 800.000 euro voor bestuurs- en commissiekosten blijven daarom gehandhaafd.   
 
Vrijwilligersbeleid (4) 
De KNVB hanteert voor de toekomst een duidelijk vrijwilligersbeleid dat gebaseerd is op de begrippen 
binnenhalen, begeleiden, belonen, behouden, beëindigen. De vrijwilligers in de nieuwe basisstructuur 
worden benoemd per 1 januari 2016. Er is voor gekozen een termijn aan te houden die gelijk loopt 
met het beleidsplan. Aangezien het huidige beleidsplan is gestart per 1 juli 2014, betekent dit dat zij 
per 1 januari 2016 worden benoemd voor een periode van 2,5 jaar (1 januari 2016 tot en met 30 juni 
2018). Daarna zullen de vrijwilligers worden benoemd conform de periode van het beleidsplan. Er 
kunnen tussentijds evaluatiegesprekken gehouden. Uiteraard is het altijd mogelijk mensen tussentijds 
te benoemen en te bedanken. 
 
Declaratiebeleid 
Door het bestuur amateurvoetbal wordt jaarlijks de hoogte van de te declareren bedragen vastgesteld. 
Hierbij worden de volgende uitgangspunten gehanteerd: 
1. Tegen de achtergrond van het KNVB beleid „waardering vrijwilligers‟ mag een vrijwilliger niet 

blijven zitten met functionele kosten; 
2. KNVB declaratienormen mogen niet afwijken van wettelijke normen op het gebied van 

vrijwilligersvergoedingen; 
3. Als afwijking van normen bestaat vanwege een bestaande cultuur dan wel historische 

achtergronden in enig district/Zeist, is het zaak om die afwijking aan te passen naar de algemeen 
geldende normen; 

4. Declaratienormen voorzien in een tegemoetkoming die aan een vrijwilliger kan worden verstrekt;  
5. Uitsluitend de directeur/bestuurder of leden van het managementteam kunnen goedkeuring geven 

om (incidenteel) af te wijken van de normen; 
6. Jaarlijks bij de vaststelling van de begroting worden de declaratienormen vastgesteld; 
7. Bij vergaderingen/bijeenkomsten kan gebruik worden gemaakt van een verzamelstaat declaratie 

waardoor vrijwilligers niet zelf hoeven te declareren; 
8. Uiterlijk 60 dagen na het verstrijken van de maand waarin de activiteiten hebben plaatsgevonden 

dient de declaratie te zijn ingediend. 
9. Te laat ingediende declaraties worden na één waarschuwing niet meer in behandeling genomen. 
10. Uitsluitend daadwerkelijke gemaakte functionele reiskosten worden vergoed. 
 
Functieprofielen 
Van de volgende functies uit de basisstructuur zijn de bijbehorende functieprofielen opgesteld. Deze 
zijn te vinden in de bijlage 4. 
 

 KNVB-ambassadeur 

 Lid werkcommissie 

 

 Begeleider JPN 

 (Regio) consul  Expert 

 Waarnemer  Rapporteur 

 Scout JPN  Praktijkbegeleider 
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KNVB Ontwikkelprogramma (6) 
De wens om continu het menselijk kapitaal te ontwikkelen heeft geleid tot de kaders van een KNVB 
OntwikkelProgramma (KOP). Deze zijn in eerste instantie gericht op de leden van de ledenraad. Bij 
het opstellen van het programma is een aantal uitgangspunten gehanteerd:  

 Onderscheid maken tussen het moment van aantreden (introductie) en het structureel 
ontwikkelen:  

 Ontwikkelen kan op drie niveaus: kennis (wat ik moet weten), vaardigheden (wat ik moet kunnen) 
en integriteit (hoe ik omga met dilemma‟s). 

 Toepassen van de KNVB visie op leren: leren doe je vooral door te doen. 

 Het programma gaat uit van zowel centraal, plenair ontwikkelen als inspelen op individuele 
ontwikkelbehoeften. 

 De investering voor het ontwikkelen moet in verhouding staan tot het uitvoeren van de functie. Er 
wordt hiervoor een percentage van 10% gehanteerd. 

 Benadering van het programma vanuit de overtuiging dat iedereen zelf verantwoordelijk is voor 
zijn/haar eigen ontwikkeling. Het programma faciliteert hier slechts in. Het programma is daarmee 
nadrukkelijk niet bedoeld om het functioneren te beoordelen. 

 Bij aanstelling van een ledenraadslid wordt een bepaalde basiskennis geacht aanwezig te zijn. 
Het programma vertrekt vanuit deze basiskennis. 

 
De directeur-bestuurder stelt jaarlijks een jaarprogramma voor het KNVB ontwikkelprogramma op. 
 
Communicatie (7) 
Communicatie van de verandering aan verenigingen en leden is belangrijk. Wat de verandering 
inhoudt, maar ook hoe mensen zich kandidaat kunnen stellen en hoe verenigingen hun 
vertegenwoordigers kunnen verkiezen. Dit alles vindt plaats in een korte periode van twee maanden 
(tussen 26 september en eind november).  
 
De centrale boodschap 
Het Nederlandse voetbal is in beweging. De 1,2 miljoen leden van de KNVB, verdeeld over circa 3200 
verenigingen, willen ieder weekend vooral lekker voetballen. Daarvoor moet alles wel goed geregeld 
zijn. Hier werken verenigingen elke dag hard aan, ondersteund door de KNVB.  
 
Verenigingen kiezen zelf wie hen in de ledenraad vertegenwoordigt. Zij maken het voor verenigingen 
makkelijker, communiceren met clubs en werken samen aan sterk voetbal in Nederland. Herkenbare 
vertegenwoordigers per regio waar je als vereniging op kunt bouwen. Geef dus je stem en je input aan 
een kandidaat in jouw kieskring om het voetbal in Nederland te verbeteren. 
 
Samen zijn we het voetbal, en maken we het voetbal beter. Samen zorgen we dat het voetbal in 
Nederland goed geregeld is, zodat iedereen gewoon lekker kan voetballen. En samen kunnen we 
genieten van voetbal om van te houden, ieder weekend weer. 
 
Hiermee komen de volgende elementen terug: 

 Er komt een verandering; 

 We weten dat clubs het heel druk hebben; 

 We maken het makkelijker, beter en financieel gezonder; 

 Wat gaan we doen? Meer aanwezig bij clubs; 

 Echt per regio aanwezig; 

 Heb er vertrouwen in; 

 We zorgen dat het goed geregeld is; 

 Zodat iedereen gewoon lekker kan voetballen; 

 En weet waar je terecht kan met vragen; 

 Je mag meedoen, mee stemmen; 

 Geef je input! 
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Bijlage 1 – Reglementaire vertaling 

9. Reglement Amateurvoetbal 

NB: Het artikel ter zake van de financiële adviescommissie ledenraad is komen te vervallen. 
Dientengevolge zullen de artikelen vanaf artikel 26 worden hernummerd alsmede verwijzingen naar de 
betreffende artikelen in dit reglement en andere reglementen. 
 

Titel 1: Inleiding 
 
Artikel 1 – Inrichting sectie amateurvoetbal 

1. De sectie amateurvoetbal kent zes districten en negentig dertig kieskringen. De districten worden 
ingesteld door de ledenraad amateurvoetbal, overeenkomstig artikel 18 lid 3 sub a van de 
Statuten. De indeling van de kieskringen worden wordt vastgesteld door de ledenraad 
amateurvoetbal ingesteld door het bestuur amateurvoetbal, overeenkomstig artikel 17 lid 2 van 
dit reglement. 

2. De tot de sectie amateurvoetbal toegelaten leden-rechtspersonen als bedoeld in artikel 27 26 van 
dit reglement ressorteren op grond van hun zetel onder een district respectievelijk kieskring. De 
tot de sectie toegelaten natuurlijke personen als bedoeld in artikel 27 26 van dit reglement 
ressorteren indien zij lid zijn van een lid-rechtspersoon als bedoeld in de eerste zin onder het 
district en de kieskring waarin het desbetreffende lid-rechtspersoon is ingedeeld. De tot de sectie 
toegelaten natuurlijke personen als bedoeld in artikel 27 26 van dit reglement die geen lid zijn van 
een lid-rechtspersoon als bedoeld in de eerste zin, ressorteren onder een district en kieskring op 
grond van hun woonplaats. 

3. Waar in de reglementen van de sectie amateurvoetbal gesproken wordt over een vereniging 
worden daaronder begrepen de tot de sectie amateurvoetbal toegelaten rechtspersonen als 
bedoeld in artikel 27 26 van dit reglement. 

4. Waar in de reglementen van de sectie amateurvoetbal gesproken wordt over de leden van een 
vereniging, worden daaronder tevens begrepen de tot de sectie amateurvoetbal toegelaten leden 
en functionarissen van een tot de sectie amateurvoetbal toegelaten vereniging. 

 

Titel 4: Ledenraad amateurvoetbal 
 
Artikel 17 – Samenstelling ledenraad amateurvoetbal 

1. De ledenraad amateurvoetbal bestaat uit zestig dertig stemgerechtigde leden.  
2. Ten behoeve van de verkiezing van leden van de ledenraad amateurvoetbal, worden de leden-

rechtspersonen als bedoeld in artikel 1 lid 2 van dit reglement door het bestuur amateurvoetbal, 
voor de duur van zesendertig maanden bij een kieskring ingedeeld. De indeling als bedoeld in 
de vorige zin geschiedt overeenkomstig het bepaalde in artikel 1 lid 2 van dit reglement, zodanig 
dat elke kieskring, met in achtneming van een toegestane afwijking van ten hoogste 1500 leden, 
zoveel mogelijk  één negentigste dertigste van het totaal aantal leden-rechtspersonen als 
bedoeld in artikel 1 lid 2 van dit reglement vertegenwoordigt.  

3. Per kieskring wordt één lid van de ledenraad amateurvoetbal gekozen. 
4. Voor de toepassing van dit artikel is de toestand op 30 juni daaraan voorafgaand bepalend. 
5.  Ter zake van de vervulling van tussentijdse vacatures in de ledenraad amateurvoetbal vindt geen 

hernieuwde indeling in kieskringen plaats. 
 
Artikel 19 – Verkiezing leden ledenraad amateurvoetbal 

1. De leden van de ledenraad amateurvoetbal worden deels direct en indirect gekozen door de tot de 
sectie amateurvoetbal toegelaten gewone leden als bedoeld in artikel 6 lid 2 van de Statuten, en 
wel aldus dat: 
a. de leden van de lid-rechtspersonen, genoemd in artikel 6 lid 2 onder a.1 en a.2 van de 

Statuten, uit hun midden de leden van het bestuur van hun vereniging kiezen, welke 
vervolgens uit hun midden een persoon kiezen die namens de vereniging en haar leden aan 
de verkiezing deelneemt; 

b. de andere gewone leden rechtstreeks aan de verkiezing deelnemen; 
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c. het gewicht van de stem van de persoon als bedoeld in lid 1 onder a, wordt bepaald door het 
aantal leden van de vereniging vermeerderd met één stem voor de vereniging. Een lid als 
bedoeld in lid 1 onder b, brengt één stem uit. Artikel 17 lid 4 van dit reglement is van 
overeenkomstige toepassing. 

2. a.  Kandidaatstelling geschiedt schriftelijk voor elke kieskring afzonderlijk door ten minste vijf 
verenigingen. 
b. Kandidaten kunnen zich slechts voor één kieskring verkiesbaar stellen. 
bc.  Kandidaten dienen: 

 - lid te zijn van de KNVB;  
 -  meerderjarig te zijn;  
 -  amateur te zijn ingevolge het Reglement Amateurbepalingen.  
 Indien een kandidaat zich voor het tijdstip van de verkiezing terugtrekt, wordt gelegenheid 

gegeven in zijn plaats een of meer kandidaten te stellen.  
3. Het bestuur amateurvoetbal regelt de verkiezing van de leden van de ledenraad 

amateurvoetbal, met inachtneming van:  
 -  het in dit reglement bepaalde;  
 -  het door de ledenraad amateurvoetbal vast te stellen verkiezingsprotocol en het profiel; 

en 
 - de door de ledenraad amateurvoetbal in te stellen toetsingscommissie.  
4. a. Bij reguliere verkiezingen wegens periodiek aftreden stelt het bestuur amateurvoetbal uiterlijk 

zes weken vóór het ontstaan van de desbetreffende vacature(s) de datum voor het openen en 
sluiten van de kandidatenlijst voor de desbetreffende kieskring(en) vast.  

 b. Bij tussentijdse verkiezingen stelt het bestuur amateurvoetbal binnen zes weken na het 
ontstaan van de vacature(s) de datum voor het openen en sluiten van de kandidatenlijst voor 
de desbetreffende kieskring(en) vast. 

 c.  Het bestuur amateurvoetbal stelt binnen twee weken na sluiting van de termijn voor 
kandidaatstelling voor elke kieskring die het betreft een lijst op van de gestelde kandidaten en 
draagt zorg dat deze aan de daarbij ingedeelde leden als bedoeld in lid 1 ter kennis wordt 
gesteld.  

5. Indien er voor een vacature twee of meer kandidaten zijn gesteld, dan is gekozen de kandidaat 
waarop het hoogste aantal stemmen is uitgebracht. Kan op deze wijze geen verkiezing 
plaatsvinden omdat op twee of meer kandidaten hetzelfde aantal stemmen is uitgebracht, dan 
beslist het lot. 

6. Een lid van de ledenraad amateurvoetbal wordt gekozen voor een periode van drie jaar en treedt 
in functie op 1 januari volgend op zijn verkiezing. Een in een tussentijdse vacature gekozen lid 
van de ledenraad, wordt gekozen voor de resterende termijn van degene die hij is opgevolgd. Een 
aftredend lid kan terstond worden herkozen, met dien verstande dat de maximale zittingstermijn 
ten hoogste twaalf jaren bedraagt. Bij het bepalen van de maximale zittingstermijn als bedoeld in 
de vorige zin, blijft ten aanzien van een in een tussentijdse vacature benoemd lid, een niet volledig 
jaar buiten beschouwing.  

7. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 37 lid 4 van de Statuten geldt dat het lidmaatschap 
van de ledenraad amateurvoetbal onverenigbaar is met: 
- het lidmaatschap van enig tuchtrechtelijk orgaan; 
- een functie van werknemer bij de KNVB; 
-  een bestuurlijke functie binnen een aan de KNVB gelieerde belangenorganisatie. 

 
Artikel 20 – Bondsafgevaardigden 

1. De leden van de ledenraad amateurvoetbal kiest uit zijn midden dertig bondsafgevaardigden, die 
vertegenwoordigen de sectie amateurvoetbal in de bondsvergadering. vertegenwoordigen. De 
bondsafgevaardigden amateurvoetbal stemmen zonder last of noodzaak tot ruggespraak.   

2. Een lid van de ledenraad amateurvoetbal kan zich door overlegging van een schriftelijke 
verklaring kandidaat stellen voor verkiezing tot bondsafgevaardigde.  

3. Het bestuur amateurvoetbal regelt met inachtneming van het in dit reglement bepaalde de wijze 
van verkiezing van de bondsafgevaardigden als bedoeld in lid 1.  

4. a. Bij reguliere verkiezingen wegens periodiek aftreden stelt het bestuur amateurvoetbal uiterlijk 
zes weken vóór het ontstaan van de desbetreffende vacature(s) de datum voor het openen en 
sluiten van de kandidatenlijst vast. 

 b. Bij tussentijdse verkiezingen stelt het bestuur amateurvoetbal binnen zes weken na het 
ontstaan van de vacature(s) de datum voor het openen en sluiten van de kandidatenlijst vast. 
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 c.  Het bestuur amateurvoetbal stelt binnen twee weken na sluiting van de termijn voor 
kandidaatstelling een lijst op van de gestelde kandidaten en draagt zorg dat deze aan de 
leden van de ledenraad amateurvoetbal ter kennis wordt gesteld.  

5. a.  Indien er meer dan één vacature is, dan is volgend op de kandidaat waarop het hoogste 
aantal stemmen is uitgebracht, telkens gekozen de kandidaat waarop daarna het hoogste 
aantal stemmen is uitgebracht. Kan op deze wijze geen verkiezing plaatsvinden omdat op 
twee of meer kandidaten hetzelfde aantal stemmen is uitgebracht, dan wordt over deze 
kandidaten opnieuw gestemd. Indien na een tweede herstemming de stemmen nog staken, 
dan beslist het lot.  

 b.  Indien er één vacature is waarvoor twee of meer kandidaten zijn gesteld, dan is  gekozen de 
kandidaat waarop het hoogste aantal stemmen is uitgebracht. Kan op deze wijze geen 
verkiezing plaatsvinden omdat op twee of meer kandidaten hetzelfde aantal stemmen is 
uitgebracht, dan wordt over deze kandidaten opnieuw gestemd. Indien na een tweede 
herstemming de stemmen nog staken, dan beslist het lot. 

6. Een bondsafgevaardigde wordt gekozen voor een periode van drie jaar. Een lid van de ledenraad 
amateurvoetbal kan ten hoogste tweemaal worden gekozen tot bondsafgevaardigde. Een 
aftredende bondsafgevaardigde kan niet aansluitend worden herkozen.  

72. Beëindiging van het lidmaatschap van de ledenraad amateurvoetbal leidt tot beëindiging van het 
lidmaatschap van de bondsvergadering. 

 

Titel 5: Vergaderingen ledenraad amateurvoetbal 
 
Artikel 26 - Financiële adviescommissie ledenraad 

1.  De financiële adviescommissie ledenraad heeft tot taak het bestuur amateurvoetbal en de 
auditcommissie amateurvoetbal hetzij op verzoek, hetzij op eigen initiatief te adviseren. 

2.  De financiële adviescommissie ledenraad bestaat uit vijf leden die door de ledenraad 
amateurvoetbal uit zijn midden wordt benoemd. De voorzitter wordt in functie benoemd. 

3.  Benoeming vindt plaats in de najaarsvergadering van de ledenraad amateurvoetbal. 
4.  Tot ten minste twee weken voor de dag waarop de najaarsvergadering van de ledenraad 

amateurvoetbal wordt gehouden, kunnen kandidaten worden gesteld. 
5.  a.  De leden van de financiële adviescommissie ledenraad hebben, met inachtneming van het 

onder b bepaalde, zitting van de dag volgende op de dag van de najaarsvergadering  van de 
ledenraad amateurvoetbal tot en met de dag waarop de derde daaropvolgende 
najaarsvergadering van de ledenraad amateurvoetbal is gehouden. Artikel 19 lid 6 van dit 
reglement is van overeenkomstige toepassing.  

 b.  Jaarlijks treedt een lid af volgens een door de financiële adviescommissie ledenraad op te 
maken rooster. 

 c.  Aftredende leden kunnen terstond worden herbenoemd met dien verstande dat de totale 
zittingstermijn voor leden van de financiële adviescommissie ledenraad maximaal twaalf jaar 
bedraagt. 

6. De financiële adviescommissie ledenraad stelt zelf haar werkwijze vast en draagt zorg voor de 
verdeling van haar taken onder de leden. 

 

Titel 7: Beleid en Financiën 
 
Artikel 30 29 – Begroting, meerjarenbeleidsplan 

1. Het bestuur amateurvoetbal draagt, na overleg met de financiële adviescommissie ledenraad 
zorg voor het opstellen van:  

 a.  een ontwerp begroting voor het komende boekjaar, opgemaakt met inachtneming van het 
bepaalde in artikel 27 van de Statuten; 

 b.  een ontwerp meerjaren financieel beleidsplan; 
 c.  een jaarlijks op te stellen seizoenenplan met beleidsactiviteiten dat betrekking heeft op een 

periode van twee jaar; 
 d.  halfjaarlijkse prognosecijfers per kwartaal. 
2. Het bestuur amateurvoetbal legt de in lid 1 onder a en b bedoelde stukken, na goedkeuring van 

de raad van toezicht amateurvoetbal, ter vaststelling voor aan de ledenraad amateurvoetbal. De 
stukken gaan vergezeld van een beleidsbrief amateurvoetbal, waarin de ambities, 
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uitgangspunten en beoogde resultaten inzake het beleidsplan en de bijbehorende begroting 
uiteen worden gezet.  

3. Het bestuur amateurvoetbal stelt de in lid 1 onder c en d bedoelde stukken ter kennis van de 
ledenraad amateurvoetbal.  

4. Het bestuur amateurvoetbal is niet bevoegd om van de vastgestelde begroting af te wijken, tenzij:  
 a. de afwijking binnen de daarvoor door de ledenraad amateurvoetbal vastgestelde budgettaire 

grenzen blijft; of,  
 b. ingeval de benodigde afwijking de onder a genoemde grenzen overschrijdt, met voorafgaande 

goedkeuring van de raad van toezicht amateurvoetbal.  
 
Artikel 32 31 – Jaarrekening en verantwoordingsbrief. Rekening en verantwoording 

1. Behoudens verlenging door de ledenraad amateurvoetbal brengt het bestuur amateurvoetbal in 
de jaarlijkse najaarsvergadering, nadat deze stukken zijn goedgekeurd door de raad van toezicht 
amateurvoetbal, de jaarrekening en zijn verantwoordingsbrief uit en legt rekening en 
verantwoording af over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur en beheer.  

2.  Voordat het bestuur amateurvoetbal de in lid 1 genoemde bescheiden overlegt aan de raad van 
toezicht amateurvoetbal, dient de jaarrekening ter controle te worden voorgelegd aan de 
registeraccountant als bedoeld in artikel 31 30 lid 4 van dit reglement.  

3.  Gelijktijdig met de overlegging van de in lid 1 genoemde bescheiden aan de ledenraad 
amateurvoetbal dient een verklaring van de in lid 2 genoemde registeraccountant omtrent de 
getrouwheid van het financieel verslag aan de ledenraad amateurvoetbal te worden overgelegd.  

4. De financiële adviescommissie Een uit zijn midden aangewezen afvaardiging van de 
ledenraad amateurvoetbal is gerechtigd rechtstreeks in overleg te treden met de in lid 2 
genoemde accountant. 

5. De jaarrekening en de verantwoordingsbrief worden ondertekend door de leden van het bestuur 
amateurvoetbal, respectievelijk ten aanzien van de verklaring inzake goedkeuring door de raad 
van toezicht amateurvoetbal, door de leden van de raad van toezicht amateurvoetbal. Indien 
ondertekening door een of meer van hen ontbreekt, wordt daarvan onder opgaaf van redenen 
melding gemaakt. 

 
Artikel 33 32 – Saldo  

1. De financiële adviescommissie ledenraad adviseert de ledenraad amateurvoetbal over bepaalt 
de bestemming van een voordelig saldo van de jaarrekening over het verstreken boekjaar.  

2.  Een nadelig saldo van de jaarrekening over het verstreken boekjaar wordt onttrokken aan de 
algemene reserve. 

 
 
Artikel 36 35 - Overgangsregelingen 

1.  In afwijking van het bepaalde in artikel 10 van dit reglement, benoemt de verenigingsraad 
amateurvoetbal de eerste leden van de raad van toezicht amateurvoetbal. Artikel 10 van dit 
reglement mist toepassing. 

2. In afwijking van het bepaalde in artikel 4 lid 1 van dit reglement, geschieden de eerste twee 
benoemingen van de bestuurders van de sectie amateurvoetbal, met voorafgaande goedkeuring 
van de raad van toezicht amateurvoetbal, door de verenigingsraad amateurvoetbal. Indien als 
gevolg van de tweede benoeming als bedoeld in de vorige zin het bestuur amateurvoetbal komt 
te bestaan uit meer dan één persoon, wordt de voorzitter daarvan door de verenigingsraad 
amateurvoetbal in functie benoemd of, indien het een zittend bestuurslid betreft, aangewezen. De 
verenigingsraad amateurvoetbal bepaalt voorts met in achtneming van het bepaalde in artikel 4 
lid 5 van dit reglement de termijn waarvoor de desbetreffende bestuurders zijn benoemd. 

3.1.  Artikel 17, en 19, 20 en 26 van dit reglement treden eerst in werking op een door het bestuur 
amateurvoetbal te bepalen datum. Tot die tijd blijft de regeling van kracht omtrent de 
samenstelling en verkiezing van leden van de verenigingsraad amateurvoetbal en de 
bondsafgevaardigden in het Reglement Amateurvoetbal zoals laatstelijk gewijzigd in de 
verenigingsraad amateurvoetbal van 24 mei 2014. Tevens dient tot die tijd in de artikelen 30 lid 1, 
32 lid 1 en 33 lid 1 waar gesproken wordt over de financiële adviescommissie ledenraad gelezen 
te worden: een door de verenigingsraad amateurvoetbal ingestelde commissie. 

4. 2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid, treedt Titel 4 van dit reglement eerst in werking na 
afloop van de dag waarop met inachtneming van het bepaalde in lid 4 1, de eerste 
verkiezingsprocedure overeenkomstig artikel 19 van dit reglement is afgerond. Tot die tijd blijft de 
regeling van kracht opgenomen in Titel 4 van het Reglement Amateurvoetbal zoals laatstelijk 
gewijzigd in de verenigingsraad amateurvoetbal van 24 mei 2014. 
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5. 3 Waar in dit reglement wordt gesproken van ledenraad amateurvoetbal moet tot het in werking 
treden van titel 4 van dit reglement overeenkomstig het bepaalde in het vorige lid, worden 
gelezen: verenigingsraad amateurvoetbal. 

6. 4. De leden van de verenigingsraad amateurvoetbal blijven in functie totdat de eerste leden van de 
ledenraad amateurvoetbal in functie treden. verkiezingsprocedure als bedoeld in lid 4, 
overeenkomstig artikel 19 van dit reglement is afgerond.  

7. 5. De bondsafgevaardigden gekozen door de verenigingsraad amateurvoetbal blijven in functie 
totdat de eerste leden van de ledenraad amateurvoetbal in functie treden. 
verkiezingsprocedure overeenkomstig artikel 20 van dit reglement is afgerond. 

8. 6. Voor het bepalen van de maximale zittingstermijn als bedoeld in artikel 4 lid 5, artikel 9 lid 4 en 
artikel 19 lid 6 van dit reglement wordt mede betrokken de duur waarin een functie is vervuld in 
het bestuur amateurvoetbal, een districtsbestuur, een districtscollege, de algemene vergadering 
amateurvoetbal en/of de verenigingsraad amateurvoetbal, met dien verstande dat: 

 -  indien een persoon is benoemd of gekozen in een functie waarvoor een maximale zittingsduur 
geldt welke nog niet is verstreken, de resterende zittingsduur voor de toepassing van de 
genoemde bepalingen uit dit reglement geldt als maximale zittingstermijn; en 

 -  een overschrijding van een maximale zittingstermijn wegens uitdienen van de termijn 
waarvoor een persoon is benoemd of gekozen overeenkomstig dit reglement, buiten 
beschouwing blijft. 

9. In afwijking van het bepaalde in artikel 19 lid 6 van dit reglement gelden voor de eerst gekozen 
leden van de ledenraad, gerangschikt  

 (i)  naar de lengte van de termijn gedurende welke het desbetreffende lid een functie heeft 
vervuld als genoemd in lid 8, en, voor zover op basis hiervan geen verdere rangschikking kan 
plaatsvinden  

 (ii)  op alfabetische volgorde op achternaam, 
  de volgende zittingstermijnen: 
 - de leden gerangschikt 1 tot en met 30, worden gekozen voor een periode van drie jaar. Zij 

kunnen ten hoogste driemaal worden herbenoemd voor een periode van drie jaar, onverminderd 
het bepaalde in lid 8 betreffende de maximale zittingstermijn; 

 - de leden gerangschikt 31 tot en met 60, worden gekozen voor een periode van vier jaar. Zij 
kunnen ten hoogste driemaal worden herbenoemd voor een periode van drie jaar, onverminderd 
het bepaalde in lid 8 betreffende de maximale zittingstermijn; 

 -  de leden gerangschikt 61 tot en met 90, worden gekozen voor een periode van vijf jaar. Zij 
kunnen ten hoogste driemaal worden herbenoemd voor een periode van drie jaar.  

107. Met uitzondering van het bepaalde in lid 8 en lid 9 6, vervalt dit artikel met het inwerking treden 
van Titel 4 van dit reglement overeenkomstig het bepaalde in lid 5 2. 
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Bijlage 2 – Profiel lid ledenraad 

De functie 
De ledenraad is de afvaardiging van de leden en daarmee het belangrijkste orgaan in de bestuurlijke 
structuur. Het vertegenwoordigt de verenigingen in de besluitvorming en maakt daarnaast signalen 
vanuit de verenigingen bespreekbaar binnen de KNVB. Het ledenraadslid is gekozen door de 
verenigingen en leden in zijn of haar kieskring, maar is de belangenbehartiger van het totale 
amateurvoetbal. Hij of zij handelt zonder last of ruggespraak. 
 

Taken en verantwoordelijkheden 
 
a. Vertegenwoordigen van alle geledingen binnen het amateurvoetbal, waaronder mannen, vrouwen, 

jeugd, clubs, officials, coaches, spelers (met een beperking), zaalvoetballers etc. 
b. Vaststellen van de begroting en het meerjaren financieel beleidsplan. 
c. Vaststellen van jaarlijks en meerjarenbeleid. 
d. Verlenen van decharge aan het bestuur en de raad van toezicht na goedkeuring van de 

jaarrekening. 
e. Vaststellen van de reglementen (amateurvoetbal en bondsgerelateerd). 
f. Benoemen, schorsen en ontslaan van de leden van de raad van toezicht, alsmede het vaststellen 

van de vergoeding. 
g. Benoemen van leden van de tuchtorganen. 
h. Vertegenwoordigen van het amateurvoetbal in de bondsvergadering. 
i. Recht van initiatief, recht van amendement, recht van interpellatie, recht van onderzoek, 

budgetrecht, recht op informatie en recht om vragen te stellen.  
j. Contact onderhouden met verenigingen uit eigen kieskring. 
k. Uitleggen en toelichten van KNVB-beleid aan verenigingen. 
l. Vragen van de verenigingen signaleren, doorspelen aan en bespreken met de arbeidsorganisatie. 
m. Bijwonen van bijeenkomsten met verenigingen. 
 

Competenties en voorwaarden 
 

Competenties 
 
Een lid van de ledenraad: 
 
a. Is in staat om verschillende belangen te inventariseren en weegt de individuele belangen af ten 

opzichte van het algemeen belang. 
b. Beschikt over goede communicatieve vaardigheden, zowel op papier als mondeling. 
c. Is in staat onafhankelijk een mening te vormen binnen een soms complexe bestuurlijke omgeving. 
d. Is in staat ontwikkelingen, problemen en misstanden te signaleren en te agenderen. 
e. Is in staat samen te werken met verenigingen, mede ledenraadsleden en medewerkers. 
f. Kan omgaan met dilemma‟s, conflicten en weerstand. 
 

Voorwaarden 
 
Een lid van de ledenraad: 
 
a. Heeft voldoende tijd beschikbaar in de avonduren en in het weekend. 
b. Heeft ervaring of affiniteit met het besturen van een (sport)vereniging. 
c. Woont bij voorkeur in de eigen kieskring. 
d. Beschikt over een breed netwerk en is in staat dit te onderhouden en uit te breiden. 
e. Kan wedstrijden en activiteiten in de eigen kieskring en regio bijwonen. 
f. “Is gepassioneerd voor het voetbal, dienend aan het team, verbindend tussen mensen en 

richtinggevend voor de sport”. 
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Bijlage 3 – Beleids- en begrotingscyclus 

Maand Wat Wie Status 

Augustus    

September 

Jaarrekening BAV/MT Besluitvorming 

Jaarrekening 
Auditcommissie  
 

Advies 

Jaarrekening RvT Goedkeuring 

Jaarverslag Directievergadering  Vaststelling 

Jaarrekening KNVB Bondsbestuur Besluitvorming 

Publicatie jaarverslag en 
jaarrekening 

Redactie  

Oktober 

   

Verantwoordingsbrief  BAV /MT Besluitvorming 

Verantwoordingsbrief 
(+overige stukken 
najaarsvergadering) 

RvT Goedkeuring 

Informele 
‘beleidsconferentie’ 

Ledenraad, RvT, BAV, 
coördinatoren AV 

Strategische sessie 

Financiële rapportage juli-
sep 

BAV/MT  Auditcie  LR Informatie 

November    

December 

Najaarsvergadering  
Verantwoordingsbrief 
Jaarrekening 

Ledenraad, RvT, BAV Vaststelling 

Informele 
‘beleidsconferentie’ 

Ledenraad, RvT, BAV, 
coördinatoren AV 

Strategische sessie 

 

Januari 

Financiële rapportage juli-
dec 

BAV/MT  Auditcie  LR  Informatie 

Deadline aanleveren 
afdelingsplannen en 
begrotingsformulieren 

Coördinatoren, managers AV; 
budgethouders 

Voorbereiding 

Februari 

Koppelen beleid – 
begroting; opstellen 
bedrijfsplan  

Controller, coördinator B&O Uitwerking 

Opstellen beleidsagenda / 
beleidsbrief  
 Inclusief KPI’s 

Coördinator B&O; controller Uitwerking 

Maart 

   

Beleidsagenda / 
beleidsbrief; begroting 

BAV / MT Besluitvorming 

Begroting Auditcommissie AV Advies 

April 

Financiële rapportage juli-
maart 

BAV/MT  Auditcie  LR Informatie 

Beleidsagenda / 
beleidsbrief; begroting 
(+overige stukken 
voorjaarsvergadering) 

RvT Goedkeuring 

Informele 
‘beleidsconferentie’ 

Ledenraad, RvT, BAV, 
coördinatoren AV 

Strategische sessie 

Mei 
Voorjaarsvergadering 
Beleidsbrief 
Begroting 

Ledenraad, RvT, BAV Vaststelling 

Juni/juli Deadline aanleveren 
inhoudelijke input 
jaarverslag 

Coördinatoren AV Voorbereiding 
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Manager operations 

Medewerker steunpunt / 

Verenigingsadviseur 

KNVB-ambassadeur 

Bestuur Amateurvoetbal  

Bijlage 4 – Functieprofielen uitvoerende vrijwilligers 

KNVB-ambassadeur 
 
Benoeming KNVB-ambassadeur 
De KNVB-ambassadeur wordt direct door het bestuur 
amateurvoetbal benoemd en valt onder de aansturing van de 
manager operations. 
 
De medewerker steunpunt coördineert de representatieve 
werkzaamheden van de KNVB-ambassadeurs.  
 
Kerntaken KNVB-ambassadeurs 
De KNVB-ambassadeur representeert namens het bestuur 
amateurvoetbal de KNVB bij jubilea, onderscheidingen, 
kampioenschappen en andere officiële gebeurtenissen. 
 
In het contact met de verenigingen heeft de KNVB-ambassadeur 
geregeld contact met de verenigingsadviseur. 
 
Vanwege het veelvuldig in contact staan met verenigingen heeft 
de KNVB-ambassadeur een belangrijke signaalfunctie richting de 
arbeidsorganisatie. 
 
Relatiepatroon KNVB-ambassadeur 

 Medewerker steunpunt  

 Verenigingsadviseur in de regio 

 Verenigingsbesturen en leden 
 
Indicatie tijdsinvestering 
Gemiddeld 2-4 uur per week. Dit is wisselend en afhankelijk van de werkzaamheden die zich 
voordoen en voor een deel reactief zijn. In de maanden juli en augustus is het een rustige periode. 
 
Competentiematrix KNVB-ambassadeur 

Kerncompetentie Ledengericht opereren  

Functiegebonden 
Competenties 

Representatieve vaardigheden 

Communiceren 

Adviesvaardigheden 
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Mandaat: manager operations 

Medewerker organisatie 

desbetreffend werkgebied  

Werkcommissie 

voorzitter & leden 
 

Bestuur amateurvoetbal  

Landelijk coördinator 

werkgebied  

Lid werkcommissie 
 
Samenstelling commissie en benoeming leden werkcommissie 
Een werkcommissie bestaat uit een voorzitter en leden. De 
voorzitter/leden van een werkcommissie worden namens het 
bestuur amateurvoetbal door de manager operations benoemd en 
worden aangestuurd door de medewerker van organisatie van het 
desbetreffende werkgebied.  

 
Doel van de functie 
Het lid van de werkcommissie voert operationele taken uit die in 
het werkplan van de desbetreffende afdeling zijn opgenomen.  
 
Kerntaken  
Het lid van de werkcommissie voert taken van de werkcommissie 
uit en brengt daarbij zijn specifieke kennis, ervaring en affiniteit op 
het desbetreffende taakgebied in. 
 
Het lid van de werkcommissie draagt zorg voor een goede 
communicatie tussen de werkcommissie en de arbeidsorganisatie 
betreffende de uitvoering van het desbetreffende werkgebied. 
 
Relatiepatroon  

 Leden van de werkcommissie bij vergaderingen en onderling 
overleg. 

 De desbetreffende afdeling voor afstemming van de uitvoering. 

 De verenigingen. 
 

Indicatie tijdsinvestering 
Gemiddeld 2 – 4 uur per week. De hoeveelheid tijd die men kwijt is, is wisselend en afhankelijk van de 
werkzaamheden die zich voordoen en voor een deel reactief zijn. De maanden juli en augustus is het 
een rustige periode. 
 
Competentiematrix lid werkcommissie 
 

Kerncompetentie Ledengericht opereren  

Functiegebonden 
Competenties 

Samenwerken 

Communiceren 

Deskundigheid met betrekking tot het aandachtsgebied 
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Mandaat: manager operations 

Medewerker organisatie 

competitie 

(Regio) consul 

Bestuur amateurvoetbal  

Landelijk coördinator 

competitie  

(Regio) consul 
 
Benoeming (regio)consul 
Een (regio) consul wordt namens het bestuur amateurvoetbal door 
de manager operations benoemd en wordt aangestuurd door de 
medewerker organisatie competitie. 
                                                                            
Doel van de functie 
De consul keurt aan de hand van KNVB-richtlijnen de 
voetbalterreinen. 
 
De (regio) consul verzamelt de informatie van de consuls in het 
district en brengt vervolgens een advies uit aan de 
arbeidsorganisatie over het wel of niet kunnen bespelen van de 
voetbalterreinen.  
 
Kerntaken 
Verzamelt de informatie van de consuls in de regio over de 
beoordeelde voetbalterreinen. 
 
Geeft aan de medewerker organisatie competitie het advies of de 
beoordeelde speelvelden in de regio wel of niet bespeelbaar zijn. 
 
Zoekt naar kandidaat-consuls bij vacatures en begeleidt nieuwe 
consuls in de regio. 
 
Dient als klankbord voor consuls bij het nemen van een beslissing. 
 
Relatiepatroon 

 De consuls. 

 De medewerker organisatie competitie bij het adviseren of de beoordeelde speelvelden in de 
regio wel of niet bespeelbaar zijn. 

 
Indicatie tijdsinvestering 
Ongeveer 2 uur per week. 
Piekmomenten (november t/m maart): 12-16 uur per maand. 
 
Competentiematrix (regio)consul 
 

Kerncompetentie Ledengericht opereren  

Functiegebonden 
Competenties 

Deskundigheid m.b.t. het aandachtsgebied 

Adviesvaardigheden 

Communiceren 
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Mandaat: manager operations 

Medewerker organisatie 

competitie 

Waarnemer 

Bestuur amateurvoetbal  

Landelijk coördinator 

competitie  

Waarnemer 
 
Benoeming waarnemer 
De waarnemer wordt namens het bestuur amateurvoetbal door de 
manager operations benoemd en wordt aangestuurd door de 
medewerker organisatie competitie. 
 
Doel van de functie 
De waarnemer maakt rapporten over van tevoren bepaalde 
risicowedstrijden die als informatie kunnen dienen voor de aanpak 
gericht op genormeerd handelen.  
 
Kerntaken  
Bezoekt wedstrijden. Het bezoeken van de wedstrijden gebeurt in 
anonimiteit.  
 
Neemt het gedrag waar van alle betrokkenen rondom een wedstrijd. 
 
Stelt zich onafhankelijk en onpartijdig op en weerhoudt zich ter 
plekke van een oordeel over het verloop van de wedstrijd. 
 
Doet objectief verslag door middel van een rapport over de 
gebeurtenissen voor, tijdens en na de wedstrijden. 
 
Rapporteert rechtstreeks aan de medewerker organisatie competitie 
door middel van een rapportageformulier.  
 
Relatiepatroon 

 Medewerker organisatie competitie bij het rapporteren over de waargenomen wedstrijd. 

 Medewerker organisatie competitie/ medewerker ondersteuning competitie bij het aanstellen.  
 
Indicatie tijdsinvestering 
De tijdsbesteding is afhankelijk van het aantal aanstellingen. Per wedstrijd is dit ongeveer 5 uur. Dit is 
inclusief de wedstrijd, reistijd en verwerkingstijd van de rapportages.  
 
Competentiematrix Waarnemer 
 

Kerncompetentie Ledengericht opereren 

Functiegebonden 
Competenties 

Adviesvaardigheden 

Analyseren 

Deskundigheid m.b.t. het aandachtsgebied 

Nauwkeurig werken  
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Technisch manager  

Scout jeugdplan Nederland 

Bestuur Amateurvoetbal; 

mandaat: manager operations  

Talent performance coach 

Coördinator JPN  

Scout Jeugdplan Nederland 
 
Benoeming Scout Jeugdplan Nederland 
De scouts worden namens het bestuur amateurvoetbal door de 
manager operations benoemd en worden aangestuurd door de 
talent performance coach. 
 
Doel van de functie 
Het opsporen en beoordelen van talentvolle spelers en speelsters 
binnen de regio, conform het scoutingplan van het district. 
 
Kerntaken 
Observeert spelers en speelsters tijdens een activiteit, vult 
formulieren over talentvolle spelers in. 
 
Het 1 á 2x per seizoen in kaart brengen van zijn/haar toegewezen 
aantal verenigingen door middel van verenigingschecklists.  
 
Informeren verenigingen bij bezoek vooraf.  
 
Is regelmatig aanwezig bij activiteiten in zijn/haar regio en bij 
activiteiten van de districtsselecties. 
 
Is aanwezig bij scholingsbijeenkomsten en andere bijeenkomsten 
die door de KNVB georganiseerd worden.  
 
Relatiepatroon 

 De regiocoördinator die de scout aanstuurt bij het rapporteren. 

 Andere scouts bij het uitvoeren van regionale talentontwikkelingsprojecten.  

 De talentcoach op technisch inhoudelijk gebied (scholing etc.). 

 De verenigingen bij het scouten en bij het uitvoeren van regionale 
talentontwikkelingsprojecten. Daarnaast bij het invullen van de verenigingschecklist. 

 
Indicatie tijdsinvestering 
Ongeveer 6-8 uur per week. 
 
Competentiematrix Scout  
 

Kerncompetenties Ledengericht opereren 

Functiegebonden 
Competenties 

Adviesvaardigheden 

Deskundigheid met betrekking tot aandachtsgebied  

Communiceren 
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Technisch manager 

Begeleider Jeugdplan 

Nederland 

Bestuur Amateurvoetbal; 

mandaat: manager operations  

Coördinator JPN 

Talent performance coach  

 

Begeleider Jeugdplan Nederland 
 
Benoeming begeleider Jeugdplan Nederland 
De begeleider Jeugdplan Nederland wordt namens het bestuur 
amateurvoetbal door de manager operations benoemd en wordt 
aangestuurd door de talent performance coach. 
 
Doel van de functie 

De begeleider Jeugdplan Nederland begeleidt de selectieteams in de 
regio en/of binnen het district voor, tijdens en na de activiteit. 
 
Kerntaken 

Is aanwezig bij de activiteiten van Jeugdplan Nederland selecties, te 
weten: selectiewedstrijden, trainingen, wedstrijden, stagedagen en 
toernooien. 
 
Onderhoudt het contact tussen de technische staf, spelers, ouders en 
verenigingen. Bij eventuele problemen probeert hij deze op te lossen in 
overleg met de technische staf. Heeft hierbij een rol als intermediair.  
 
Is verantwoordelijk voor de uitgifte en inname van kleding en materialen 
bij de wedstrijden. Bij uitgifte van de kleding voor een wedstrijd zorgt hij 
ervoor dat de rugnummers corresponderen met de ontvangen opstelling 
van de technische staf. 
 
Controleert de draagwijze van de kleding (shirt in broek, kousen 
omhoog, scheenbeschermers, enz.). 
 
Maakt afspraken met de vereniging over tijdsindeling, kleedlokalen, het speelveld (warming-up) eventueel 
materialen, ontvangst en declaraties scheidsrechters, consumpties deelnemers en afrekening genuttigde 
consumpties. 
 
Ontvangt de (assistent)scheidsrechter(s) bij wedstrijden op de speelaccommodatie. 
 
Overlegt met de technische staf en ouders bij vervoersproblemen van een speler en zoekt naar een oplossing. 
 
Heeft een opvoedkundige taak ten aanzien van: het taalgebruik, omgang met trainer, begeleiding, medespelers, 
tegenstanders, scheidsrechter etc.  
 
Is tijdens de rust en na afloop van de activiteit als eerste bij het kleedlokaal en houd toezicht op het kleedlokaal 
(douchen met slippers etc.). Laat het kleedlokaal voor verlaten schoon achter. 
 
De scouts van BVO‟s, die zich melden bij wedstrijden voor een opstelling, doorverwijzen naar de betreffende 
coach. 
 
Relatiepatroon 

Een begeleider van het Jeugdplan Nederland heeft contact met: 

 De spelers voor, tijdens en na de activiteiten. 

 De technische staf voor, tijdens en na de activiteiten. 

 De scheidsrechter voor, tijdens en na de wedstrijden op de speelaccommodatie. 

 De ouders, fungeert hierbij als aanspreekpunt/intermediair tussen ouders en coach. 
 
Indicatie tijdsinvestering 

Per wedstrijd ongeveer drie uur. Bij een stagedag of toernooi is dit ongeveer acht uur. Er zijn 8 tot 12 activiteiten 
per jaar. Dit verschilt per team.  
 
Competentiematrix begeleider Jeugdplan Nederland 

Kerncompetenties Ledengericht opereren 

Functiegebonden 
Competenties 

Deskundigheid m.b.t. het aandachtsgebied 
 

Samenwerken 

Communiceren 
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Manager operations 

Verenigingsadviseur / 

arbeidsorganisatie 

Expert 

Bestuur Amateurvoetbal  

Coördinator 

Verenigingsadvies  

Expert 
 
Benoeming expert 
De expert wordt namens het bestuur amateurvoetbal door de 
manager operations benoemd en wordt aangestuurd door de 
verenigingsadviseur of, afhankelijk van het onderwerp, een 
medewerker op een ander vakgebied. 
 
De verenigingsadviseur/arbeidsorganisatie coördineert de 
werkzaamheden van de experts en verbindt hen aan 
verenigingen met de daar spelende vragen. 
 
Doel van de functie 
De expert ondersteunt verenigingen en brengt advies uit aan 
verenigingen op de aandachtsgebieden sportiviteit & respect, 
accommodatiezaken, juridische zaken, licentiezaken, financiën, 
communicatie & marketing, verenigingsmanagement en fusies. 
 
Bezoekt de verenigingen en scant lokale relevante 
ontwikkelingen en speelt deze door naar de verenigingsadviseur. 
 
Woont, in samenspraak of afstemming met de 
verenigingsadviseur, bijeenkomsten bij met verenigingen en 
overlegmomenten met gemeenten en/of andere partners. 
 
Kerntaken expert 
Analyseren knelpunten bij verenigingen en doen van oplossingsgerichte voorstellen aan de 
verenigingen mondeling of schriftelijk (in afstemming met de arbeidsorganisatie). 
 
Rapporteert aan de arbeidsorganisatie over de stand van zaken. 
 
Neemt verzoeken van de verenigingsadviseur/arbeidsorganisatie in behandeling ter ondersteuning 
van verenigingen bij hulpvragen en maakt desgewenst een afspraak met de betrokken vereniging.  
 
Beantwoordt vragen van verenigingen en/of geeft advies over sportiviteit & respect, 
accommodatiezaken, juridische zaken, licentiezaken, financiën, communicatie & marketing, 
verenigingsmanagement en fusies.  
 
Relatiepatroon experts 

 De experts met hetzelfde aandachtsgebied  

 De verenigingsadviseur/arbeidsorganisatie 

 De verenigingen bij het beantwoorden van hun vragen en het geven van advies. 
 
Indicatie tijdsinvestering 
Gemiddeld 2 – 4 uur per week. Dit is wisselend en afhankelijk van de werkzaamheden die zich 
voordoen en voor een deel reactief zijn. In de maanden juli en augustus is het een rustige periode. 
 
Competentiematrix experts 

Kerncompetentie Ledengericht opereren  

Functiegebonden 
Competenties 

Deskundigheid m.b.t. het aandachtsgebied 

Adviesvaardigheden 

Communiceren 
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Mandaat: manager operations 

Medewerker organisatie 

arbitrage 

Rapporteur 

Bestuur Amateurvoetbal  

Landelijk coördinator arbitrage  

Rapporteur 
 
Benoeming rapporteur 
De gecertificeerde rapporteur wordt namens het bestuur 
amateurvoetbal door de manager operations benoemd en 
wordt aangestuurd door de medewerker organisatie arbitrage.  
 
Doel van de functie 
De rapporteur beoordeelt de scheidsrechter op zijn 
competenties. 
 
Kerntaken 
Beoordeelt de scheidsrechter bij een voetbalwedstrijd door 
het invullen van een beoordelingsformulier. De vragen op het 
formulier zijn gericht op de competenties van de 
scheidsrechter die door de rapporteur wordt beoordeeld aan 
de hand van een 5-puntsschaal.* Deze beoordelingen dienen 
vervolgens toegezonden te worden aan het de medewerker 
organisatie arbitrage. 
Naast de beoordeling omschrijft de rapporteur zijn nadere 
bevindingen door een toelichting. 
 
Maakt duidelijk en helder beoordelingsrapport. 
 
*Binnen het zaalvoetbal wordt geen 5-puntsschaal 
gehanteerd. 
 
Bezoekt bijeenkomsten voor rapporteurs binnen het district en binnen de regio waarbij getracht wordt 
een uniforme werkwijze te verkrijgen. 
 
Heeft een voorbeeldfunctie tijdens wedstrijdbezoeken. 
 
Maakt minimaal tien rapporten per seizoen om zich te kunnen handhaven als rapporteur.  
 
Neemt deel aan en behaalt spelregeltoets. 
 
Relatiepatroon 

 De medewerker organisatie arbitrage. 

 Medewerkers afdeling arbitrage. 

 Overige rapporteurs bij besprekingen en onderling overleg. 
 
Indicatie tijdsinvestering 
De tijdsinvestering is gemiddeld 5 uur per wedstrijd. Dit is incl. reistijd en rapportage. 
 
Competentiematrix Rapporteur 
 

Kerncompetentie Ledengericht opereren 

Functiegebonden 
Competenties 

Deskundigheid m.b.t. het aandachtsgebied 

Analyseren 

Communiceren 

Adviesvaardigheden 
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Mandaat: manager operations 

Medewerker organisatie 

arbitrage 

Praktijkbegeleider 

Bestuur Amateurvoetbal  

Landelijk coördinator arbitrage  

Praktijkbegeleider scheidsrechter 
 
Benoeming praktijkbegeleider scheidsrechter 
De praktijkbegeleider scheidsrechter wordt namens het bestuur amateurvoetbal door de manager 
operations benoemd en wordt aangestuurd door medewerker organisatie arbitrage. 
 
Doel van de functie 
De praktijkbegeleider scheidsrechter begeleidt enkele KNVB 
scheidsrechters die in opleiding zijn. 
 
Kerntaken  
Bezoekt met regelmaat wedstrijden van scheidsrechters om 
hen voor, tijdens en na de wedstrijd te begeleiden. 
 
Vult het begeleidingsrapport in en evalueert dit met de 
scheidsrechter. 
 
Relatiepatroon  

 De scheidsrechters die de praktijkbegeleider voor, 
tijdens en na de wedstrijd begeleidt. 

 Medewerkers arbitrage. 
 
Indicatie tijdsinvestering 
De tijdsinvestering is gemiddeld 5 uur per wedstrijd. Dit is incl. 
reistijd en evaluatie. 
    
Competentiematrix Praktijkbegeleider scheidsrechter 
 

Kerncompetentie Ledengericht opereren  

Functiegebonden 
Competenties 

Deskundigheid m.b.t. het aandachtsgebied 

Communiceren 

Adviesvaardigheden 

 
 
 
 


