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1. Persoonlijke gegevens Pieter Fischer 
 
 
Curriculum Vitae 
 

Beroep, functie en organisatie 
 

Zelfstandig adviseur 

Huidige (vrijwilligers)functies in 
het voetbal 

Lid van het Districtscollege West II 

Voormalige (vrijwilligers)functies 
in het voetbal 

Voorzitter voetbalafdeling HV& CV Quick 

Andere nevenfuncties Nvt 

 
 

2. Motivatie 
 
 
Waarom ben jij het nieuwe ledenraadslid? 
 

Ik wil de amateurclubs in mijn kieskring een stem geven die gehoord wordt. 

 
 
Waarom wil je ledenraadslid worden? 
 

Ik wil ledenraadslid worden omdat het amateurvoetbal goed moet worden 
vertegenwoordigd binnen de KNVB. In de afgelopen drie jaar heb ik ervaren hoe de 
KNVB in elkaar zit. Die ervaring wil ik nu inzetten voor de amateurclubs in mijn 
kieskring. Voor veel clubs is het lastig om te begrijpen hoe de KNVB werkt. Dat is 
gek want de KNVB is er door en voor de clubs. Dat gevoel moet weer terugkomen 
en daar wil ik voor gaan.  
Met servicemedewekers in iedere regio kan de KNVB van nu maatwerk bieden aan 
de clubs. Dat betekent niet dat iedereen krijgt wat hij vraagt maar wel dat de clubs 
weten waar ze aan toe zijn.  

 
 
Welke binding heb je met de door jou gekozen kieskring? 
 

Ik voetbal al vijfentwintig jaar in onze kieskring. Met jeugdteams van mijn kinderen 
ben ik op ieder veld in onze kieskring geweest. Op themabijeenkomsten in onze 
regio is duidelijk geworden hoe groot de verschillen tussen clubs soms zijn. Clubs in 
onze kieskring verschillen in grootte, ambitie en achtergrond van de leden. Het 
onderling respect voor elkaar is aanwezig maar het geduld met clubs die steeds 
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tegen dezelfde problemen aanlopen is ook eindig. 
Ik vind het een uitdaging om al die verschillende clubs te vertegenwoordigen. Ik ben 
geboren in Suriname en ben de eerste jaren van mijn leven opgegroeid in een 
maatschappij met grote verschillen. In mijn werk heb ik  ervaring opgedaan met 
reorganiseren waarbij belangen van diverse groepen op een acceptabele manier 
samen moeten komen. Die ervaringen komen in deze kieskring goed van pas.   
Ik ben geen bestuurder meer bij Quick en heb de tijd om andere clubs te bezoeken.  

 
 
Waarom moeten verenigingen en leden op jou stemmen als kandidaat? 
 

Stem voor mij als je een vertegenwoordiger wil hebben die toegankelijk is, zich 
inspant voor jou en die ervoor zorgt dat er antwoorden komen op de vragen die 
jouw club belangrijk vindt. Bel me gerust op als je nog vragen hebt.   
 

 
 
 

 


