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Kandidaatstellingsformulier 
 

1. Persoonlijke gegevens Regillio (Giel) Grootfaam 
 
Curriculum Vitae  
 

Beroep, functie en organisatie 
 

Managing Director/ Sales & Marketingmanager, 
Organisatie Adviseur dit doe ik als ZZP-
er/Interim 

Huidige (vrijwilligers)functies in 
het voetbal 

Personal (pupillen/junioren)coach tbv individuele 
begeleiding/training, ik ben in het bezit van mij 
mijn Pupillen/Junioren(trainer)diploma. 

Voormalige (vrijwilligers)functies 
in het voetbal 

 Hoofd Jeugdbestuur DHC Delft,  

 Mental coach Tática,  

 Trainer Talententeam O10. 

Andere nevenfuncties Toernooi organisator in verschillende 
Balkanlanden en (Dubai/UAE) 

 
 

2. Motivatie 
 
Waarom ben jij het nieuwe ledenraadslid? 
 

“Ik zet mij graag in voor het zichtbaar maken van de juiste afspiegeling van 
voetballend Nederland en bouw graag mee aan eerlijke, doel- en toekomstgerichte 
duurzame ontwikkelingen in het amateurvoetbal”. 

 
 
Waarom wil je ledenraadslid worden? 
 

Vanuit mijn liefde voor het spel, werk ik graag mee aan het “up-liften” van het 
kwaliteitsniveau in het amateurvoetbal. Iedereen moet de kans krijgen om zich op 
respectvolle wijze te ontwikkelen naar het hoogst haalbare niveau. 
Het bedrijfsleven kent vele voorbeelden van mensen die door goede coaching/ 
begeleiding zijn veranderd. Ook al is voetbal een spelletje, de organisatie er 
omheen mag geprofessionaliseerd worden en meer als “bedrijf” opereren. Wanneer 
ik als ledenraadslid word aangesteld, maak ik mij er hard voor dat er een duidelijk 
platform zichtbaar wordt waarin alle leden merken dat zij allen van waarde zijn op 
het gekozen pad. Ik draag graag bij aan de totstandkoming- en het door 
ontwikkelen van een respectvol (top)sportklimaat, wat leidt tot versterking van het 
amateur voetbal. Hierin dragen wij gezamenlijk zorg voor  een visie en 
inspiratiebron voor een coherente identiteit met de vizier op de toekomst. Dit is van 
essentieel belang voor het toekomstige voetbalklimaat. 

 
  



KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND 
 

Welke binding heb je met de door jou gekozen kieskring? 
 

Als rasechte Amsterdammer, heb ik er 18 jaar geleden voor gekozen om mij in Delft 
(en omstreken) te gaan aarden, dat is aardig gelukt. Ik geniet hier van de rust, de 
schoonheid, van de omgeving en de mensen hier. Toen mijn zoon oud genoeg was 
om te gaan voetballen, bracht (en breng) ik hem met veel plezier naar de 
verschillende clubs in de regio. Bij elke club heb ik kennissen opgedaan en heb ik 
gewerkt aan het bouwen van een netwerk. Dit netwerk is voor mij zéér waardevol.  
 
In 2012 heb ik i.s.m. de plaatselijke bibliotheek en een plaatselijke voetbalclub een 
“Koen Kampioen toernooi” georganiseerd voor kinderen uit de kansarme wijk er 
omheen. Dat was een geweldig succes. Waar voetbal voor de één een droombaan 
is, is het voor sommigen helaas nog steeds onbereikbaar vanwege de sociale en 
financiële omstandigheden. Voetbal is plezier en plezier kent geen prijs, voetbal 
moet laagdrempelig en toegankelijk zijn voor IEDEREEN.  
 
De nuchtere kijk en gemêleerdheid in deze regio is hartverwarmend. 

 
 
Waarom moeten verenigingen en leden op jou stemmen als kandidaat? 
 

Ik wil als toekomstig bestuurslid goed in contact blijven met onze verenigingen en 
leden. Samen wil ik een duidelijke, gefocuste koers uitzetten. Voetbal om van te 
houden. 
 
Onze leden worden steeds kritischer en mondiger. Om hier constructief mee om te 
gaan zal ik goed moeten luisteren, empathie tonen en duidelijk communiceren. 
Daarom vind ik het van belang een duidelijk wervingsbeleid te formuleren en 
kwantitatieve doelen te stellen voor een gezond ledenbestand. 
 
Ik sta ervoor dat ik een heldere cultuur creëer waar zowel de jongere- als de oudere 
generatie zich thuis blijft voelen. Zij vormen immers de toekomst van onze 
verenigingen. 
 
Daarnaast zal ik mij inzetten om de nieuwere generatie aan de verenigingen 
“KNVB” te binden; puur vanuit de basisprincipes “Respect, Plezier en er zijn voor 
Iedereen”. 

 
 


