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1 Inleiding 
 
De ontwikkeling van de digitalisering gaat steeds verder. Ook de KNVB blijft hier niet in achter. De 
afgelopen twee jaren heeft u als vereniging diverse nieuwe instrumenten gekregen om het “besturen” 
van de vereniging te vergemakkelijken of om u als KNVB official uw functie(s) uit te kunnen laten 
oefenen. 
 
De KNVB staat op diverse manieren in contact met de verenigingen en officials. Om enige 
duidelijkheid te verschaffen waar iedereen nu welke informatie kan vinden, hebben wij dit voor u op 
een rij gezet. Mochten er nog vragen en/of opmerkingen zijn, dan horen wij dat graag via 
west1@knvb.nl 
 

1. Website KNVB.nl/West1: Leidend voor alle informatie van district West I is de website 
www.knvb.nl/west1. 
 

2. KNVB Sportlink Clubapplicatie: Alles over programma’s, uitslagen en standen kunt u vinden 
in de KNVB Sportlink Clubapplicatie. Verenigingen hebben hier vele extra mogelijkheden om 
hun wedstrijdprogramma’s te optimaliseren. Daarnaast kunnen de verenigingen informatie 
over tuchtzaken, overschrijvingen e.d. in de KNVB Sportlink Clubapplicatie vinden. Het up-to-
date houden van het complete ledenbestand is ook onderdeel van de KNVB Sportlink 
Clubapplicatie 
 

3. Website voetbal.nl: Alles over programma’s, uitslagen en standen voor leden van de KNVB 
en overige geïnteresseerden van het amateurvoetbal. 
 

4. Overige Post: Via e-mail brengen wij de belangrijkste berichten bij de verenigingen onder de 
aandacht die eveneens op www.knvb.nl/west1 staan gepubliceerd. U kunt deze informatie 
naar maximaal 10 willekeurige e-mailadressen doorsturen. De gewenste doorstuuradressen 
aan dit abonnement beheert u zelf via het abonnement Overige Post (Veld / Zaal / 
Wedstrijdofficials. Meer informatie met betrekking tot het lezen van de berichten in Sportlink 
Club / het Official Portaal kunt u vinden in de handleiding KNVB mail. 
 

5. Algemene Berichten: Het bulletin Algemene Berichten wordt iedere eerste donderdag van de 
maand verstuurd naar de verenigingen en officials van de KNVB. Ook de doorstuuradressen 
voor het abonnement Algemene Berichten beheert u zelf beheren zie handleiding KNVB mail. 
 

6. Twitter: Volgens ons nu ook op Twitter. Je vindt ons onder de accountnaam KNVBWest1. Er 
staat informatie op voor spelers, trainer/coaches, bestuurders, supporters, eigenlijk voor 
iedereen die geïnteresseerd is in informatie uit district West I. Er komen verrassende uitslagen 
voorbij, leuke weetjes maar ook aankondigingen voor symposia die in West I georganiseerd 
worden. Volg ons en blijft volledig op de hoogte. 
 

7. Downloads&Documenten: Naslagwerken zoals het bewaarnummer, reglementenbundels, 
eindstanden oude seizoen en diverse brochures zijn te vinden in de online bibliotheek. Meer 
informatie over de online bibliotheek kunt u vinden op www.knvb.nl  Kennis&services   
Online bibliotheek. 
 

8. Papieren post: Met de komst van alle bovenvermelde digitale toepassingen heeft u 
waarschijnlijk gemerkt dat de papieren post die u bereikt minimaal is geworden. Momenteel 
wordt er hard gewerkt aan de mogelijkheid om ook individuele post digitaal aan u te kunnen 
verstrekken. Dan kan de papieren post nog verder worden afgebouwd. 
 

9. Bijeenkomsten: Gedurende het seizoen zal de KNVB diverse themabijeenkomsten 
organiseren om in contact te blijven met de verenigingen en official. Dit om de goede 
samenwerking te behouden. Deze bijeenkomsten zullen steeds doelgroepspecifieker en meer 
praktijkgericht worden, zodat het aanbod aansluit bij de wensen van de verenigingen en 
officials. 

mailto:west1@knvb.nl
http://www.knvb.nl/west1
http://www.knvb.nl/west1
http://downloadcentrum.knvb.nl/sportlink/knvb/document/handleiding%20knvb%20mail.pdf?id=623
http://downloadcentrum.knvb.nl/sportlink/knvb/document/handleiding%20knvb%20mail.pdf?id=623
http://www.sportlink.com/manager/dms/index.php?option=com_content&view=article&id=21
http://www.knvb.nl/
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2 Licentiecommissie zaalvoetbal straft Avanti 

De licentiecommissie zaalvoetbal heeft deze week een straf uitgesproken conform het 
sanctiereglement. Uit het eerste toetsmoment van het seizoen blijkt dat topdivisievereniging z.v.v. 
Avanti artikel 5.3 van het licentiereglement zaalvoetbal heeft overtreden. Bij de overige verenigingen 
constateerde de commissie geen bezwaren. 

De specifieke overtreding is het niet uploaden van wedstrijdbeelden op een gezamenlijke server van 
de topdivisie. Zowel in wedstrijdweek één als in wedstrijdweek drie heeft Avanti niet aan deze 
voorwaarde voldaan. De opgelegde sanctie bestaat uit een boete van 500 euro en één wedstrijdpunt 
in mindering tijdens het lopende seizoen 2011/'12. 
  
Verenigingen zijn verplicht om beelden van de thuiswedstrijden binnen vier dagen na de gespeelde 
wedstrijd te uploaden op een door de KNVB beschikbaar gestelde server. Deze licentievoorwaarde is 
ontstaan uit een wens van de verenigingen uitkomend in de topdivisie. Reden hiervoor is dat de 
wedstrijdbeelden worden gebruikt voor voetbaltechnische analyses. Na een pilotfase van een jaar is 
dit onderdeel met ingang van het huidige seizoen - in overleg met de verenigingen – onderdeel van de 
licentievoorwaarden zaalvoetbal. 
  
Van de overige verenigingen uit de top- en eredivisie zijn de licentievoorwaarden wel op orde. Het 
tweede toetsmoment is in april en geldt voor verenigingen uitkomend in de topdivisie en verenigingen 
die aanspraak maken om te promoveren naar de topdivisie. Naast de twee formele toetsmomenten 
worden de licentievoorwaarden doorlopend getoetst en eventueel gesanctioneerd gedurende het 
seizoen. 
  

3 Uitvoeringsbesluit – samengestelde kamers 
 
Het bestuur amateurvoetbal van de vereniging Koninklijke Nederlandse Voetbalbond, statutair 
gevestigd te Zeist, 
 
overwegende dat: 
 

1. op 28 mei 2011 door de algemene vergaderingen amateurvoetbal is ingestemd met het 
voorstel “aanpak excessen”; 

2. ingevolge dit voorstel, tuchtzaken, waarbij vermoed wordt dat sprake is van een excessieve 
overtreding, volgens de verkorte procedure en mondeling worden behandeld (artikel 59 lid 3 
juncto artikel 93 lid 1 van het Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal – hierna RTAV);  

3. in elk district een tuchtcommissie en een commissie van beroep is (artikel 11 lid 1 RTAV); 
4. de mondelinge behandeling van zaken door de tuchtcommissie of de commissie van beroep 

geschiedt door een kamer bestaande uit drie of vijf leden (artikel 15 lid 6 RTAV); 
5. door de uitvoering van het voorstel “aanpak excessen” meer zaken dan voorheen mondeling 

dienen te worden behandeld en derhalve uitbreiding van het huidige aantal leden van de 
tuchtrechtelijke organen noodzakelijk is, tenzij de leden van de tuchtrechtelijke organen 
meerdere zittingen per week willen/kunnen bijwonen of inzetbaar zijn voor de behandeling van 
excessen in meerdere districten;  

6. er door de KNVB naar wordt gestreefd om een lid van een tuchtrechtelijk orgaan van een 
district maximaal 1 keer per 14 dagen in te zetten en het om deze reden de voorkeur heeft om 
leden van tuchtrechtelijke organen in meerdere districten te kunnen inzetten; 

7. voorgaande onverlet laat dat leden van een tuchtcommissie geen lid kunnen zijn van een 
commissie van beroep en leden van een commissie van beroep geen lid kunnen zijn van een 
tuchtcommissie (artikel 4 lid 3 sub a en b RTAV); 
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8. op grond van artikel 31 lid 3 onder a van de Statuten het bestuur amateurvoetbal bevoegd is 
in spoedeisende gevallen waarin de Statuten of reglementen niet voorzien, een 
uitvoeringsbesluit vast te stellen. 

 
besluit als volgt: 
 
Artikel 11 van het Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal (Commissies) moet als volgt worden 
gelezen/gewijzigd: 

 

1. (ongewijzigd) 

 (nieuw)  
2. Leden van de tuchtcommissie van een 
district of een commissie van beroep van een 
district kunnen voor de behandeling van een 
zaak, waarbij vermoed wordt dat sprake is van 
een excessieve overtreding zoals bedoeld in 
artikel 25 lid 3 onder a van dit reglement, 
tevens deel uitmaken van de kamer van de 
tuchtcommissie van een ander district of de 
commissie van beroep van een ander district. 

2. (hernummeren) 

3. (hernummeren) 

4. (hernummeren) 

 
Artikel 15 van het Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal (Kamers) moet als volgt worden 
gelezen/gewijzigd: 

 

1. (ongewijzigd) 

2. (ongewijzigd) 

3. (ongewijzigd) 

4. (ongewijzigd) 

5. (ongewijzigd) 

6. (ongewijzigd) 

7. (ongewijzigd) 

8. (ongewijzigd) 

 (nieuw) 
9. Een kamer kan voor de behandeling van 
een zaak, waarbij vermoed wordt dat sprake 
is van een excessieve overtreding zoals 
bedoeld in artikel 25 lid 3 onder a van dit 
reglement, met inachtneming van het 
gestelde in artikel 4 lid 3 van dit reglement, 
bestaan uit leden uit verschillende districten. 

 
Het onderhavige besluit is genomen in de vergadering van het bestuur amateurvoetbal d.d. 12 
september 2011 en geldt per direct tot 1 januari 2012. Het uitvoeringsbesluit wordt op 10 december 
2011 aan de algemene vergadering amateurvoetbal voorgelegd ter bekrachtiging. 
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UITVOERINGSBESLUIT  -  VERZENDEN SCHIKKINGSVOORSTEL 
 
Het bestuur amateurvoetbal van de vereniging Koninklijke Nederlandse Voetbalbond, statutair 
gevestigd te Zeist, 
 
overwegende dat:  
 

1. De tuchtcommissie op grond van artikel 58A van het Reglement Tuchtrechtspraak 
Amateurvoetbal de bevoegdheid heeft om een schikkingsvoorstel aan te bieden indien een 
overtreding, die is bestraft met een directe rode kaart, aanhangig is gemaakt bij de 
tuchtcommissie door een aantekening op het wedstrijdformulier; 

2. uit artikel 58C van het Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal volgt dat het 
schikkingsvoorstel aan betrokkene per post moet worden gedaan en de vereniging van 
betrokkene door een apart schrijven, per e-mail of post, over het schikkingsvoorstel wordt 
geïnformeerd; 

3. met ingang van het seizoen 2011/’12 de vereniging van betrokkene niet langer wordt 
geïnformeerd over een schikkingsvoorstel door een apart schijven, per e-mail of post maar 
over dit schikkingsvoorstel via het door het bestuur amateurvoetbal aangewezen digitale 
medium (SportLink) wordt geïnformeerd;  

4. het wenselijk wordt geacht om verenigingen de verplichting op te leggen schikkingsvoorstellen 
gericht aan hun leden, die aan de vereniging via het voornoemde medium Sportlink Club ter 
beschikking zijn gesteld, onverwijld aan deze leden kenbaar te maken, teneinde te voorkomen 
dat de betrokken leden ingeval van een foutieve bezorging van de post, niet tijdig kennis 
hebben kunnen nemen van een schikkingsvoorstel;  

5. op grond van artikel 31 lid 3 onder a van de Statuten het bestuur amateurvoetbal bevoegd is 
in spoedeisende gevallen waarin de Statuten of reglementen niet voorzien, een 
uitvoeringsbesluit vast te stellen. 

 
besluit als volgt: 
 
Artikel 58C van het Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal (Verzenden schikkingsvoorstel) 
dient als volgt te worden gelezen (vetgedrukte tekst is nieuwe tekst): 

1. Een schikkingsvoorstel wordt per post 
aan betrokkene gedaan.  

1.  Een schikkingsvoorstel wordt per post 
aan betrokkene gedaan. 

Het schikkingsvoorstel wordt per post aan 
betrokkene toegezonden en – indien 
betrokkene lid is van een vereniging – via het 
door het bestuur amateurvoetbal 
aangewezen digitale medium aan de 
vereniging beschikbaar gesteld, in welk geval 
de vereniging op haar beurt betrokkene 
eveneens onverwijld informeert over bedoeld 
schikkingsvoorstel. 

2.  De vereniging van betrokkene wordt 
door middel van een apart schrijven, 
per e-mail of post, geïnformeerd over 
dit schikkingsvoorstel. 

2. vervallen 

 
Het onderhavige besluit is genomen in de vergadering van het bestuur amateurvoetbal d.d. 12 
september 2011 en geldt per direct tot 1 januari 2012. Het uitvoeringsbesluit wordt op 10 december 
2011 aan de algemene vergadering amateurvoetbal voorgelegd ter bekrachtiging. 
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4 Beroepszaken landelijk 
 
Beroepszaak S. Hu – Alphense Boys 
Met ingang van 23 september 2011 voor 5 wedstrijden uitgesloten van deelname aan competitie- en 
bekerwedstrijden wegens het op grove wijze onderuit halen van een tegenspeler tijdens de wedstrijd 
Alphense Boys 1 – ADO 20 1 d.d. 4 september 2011. 
Na bestudering van alle tot het dossier behorende stukken is de commissie tot het oordeel gekomen, 
dat het bewijs van hetgeen de heer Hu is verweten, voldoende is geleverd. De commissie van beroep 
bevestigt dan ook de uitspraak.  
 
Beroepszaak – Barendrecht 
Een geldboete van in totaal € 950,- en 10 winstpunten in mindering (1

e
 elftal mannen) en het tot 

verliezer verklaren van Barendrecht 1 van de wedstrijd Barendrecht 1 – GVVV 1 met een eindstand 
van 0-3. Deze strafoplegging heeft plaatsgevonden wegens: 

1. Het ongerechtigd laten spelen van de heer M. van der Pluijm tijdens de wedstrijd Barendrecht 
1 – GVVV 1, de dato 20 augustus 2011; 

2. Het ongerechtigd laten spelen van de heer M. van der Pluijm tijdens de wedstrijd Barendrecht 
1 – Spakenburg 1, de dato 30 augustus 2011; 

3. Het bij de inschrijving van de heer Van der Pluijm opzettelijk verstrekken van de onjuiste 
gegevens aan de KNVB. 

Na bestudering van alle tot het dossier behorende stukken is de commissie van beroep tot het oordeel 
gekomen, dat het bewijs van hetgeen de vereniging Barendrecht onder 1. en 2. is verweten, 
voldoende is geleverd. De commissie van beroep acht eveneens het bewijs van hetgeen Barendrecht 
onder 3. is verweten voldoende geleverd. De commissie acht hierbij echter niet bewezen dat het 
verkeerd invoeren van de naam van Van der Pluijm opzettelijk is geschied. 
De commissie van beroep vernietigt dan ook de uitspraak van de tuchtcommissie en legt opnieuw 
rechtdoende een geldboete op van in totaal € 950,- , alsmede 6 winstpunten in mindering op de 
ranglijst van de betreffende competitie en, indien van toepassing, op de ranglijst van de 
desbetreffende periode. 
 
Beroepszaak M. van der Pluijm – Barendrecht 
Met ingang van 13 september 2011 uitgesloten van deelname aan competitie- en bekerwedstrijden tot 
en met 1 februari 2012 wegens het ongerechtigd spelen van de wedstrijden Barendrecht 1 – GVVV 1 
d.d. 20 augustus 2011 en Barendrecht 1 – Spakenburg 1 d.d. 30 augustus 2011. 
Na bestudering van alle tot het dossier behorende stukken is de commissie tot het oordeel gekomen, 
dat het bewijs van hetgeen de heer Van der Pluijm is verweten, voldoende is geleverd. De commissie 
van beroep acht echter enige matiging ten aanzien van de door de tuchtcommissie opgelegde straf op 
zijn plaats. De commissie van beroep vernietigt dan ook de uitspraak van de tuchtcommissie en legt 
opnieuw rechtdoende aan Van der Pluijm een uitsluiting op van 6 wedstrijden ingaande 13 september 
2011. 
 
Beroepszaak R. Fik – WKE 
Met ingang van 14 oktober 2011 voor 5 wedstrijden uitgesloten van deelname aan competitie- en 
bekerwedstrijden wegens het op grove wijze onderuit halen van een tegenspeler tijdens de wedstrijd 
Quick 20 1 – WKE 1 d.d. 11 september 2011. 
Na bestudering van alle tot het dossier behorende stukken is de commissie tot het oordeel gekomen, 
dat het bewijs van hetgeen de heer Fik is verweten, voldoende is geleverd. De commissie van beroep 
bevestigt dan ook de uitspraak.  
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5 Adresboekwijzigingen 
 

Pagina Vereniging Wijziging 

D 48 APGS Secretaris heeft een nieuw telefoonnummer: 06-33893231 

D 71 Eemdijk Consul heeft een nieuw telefoonnummer: 06-10208443 

D 80 GVVV Nieuw correspondentieadres: Postbus 270, 3900 AG Veenendaal 

D 88 IJsselmeervogels Consul heeft een nieuw telefoonnummer: 06-10208443 

D 92 De Kennemers 

Nieuw correspondentieadres: Schiermonnikoog 22, 1967 GB Heemskerk. 
Nieuwe secretaris: E. van der Linde. Adres idem aan correspondentieadres.  
Tel.nr. 06-17094720 
Nieuwe voorzitter: M. Herwegh. Tel.nr. 0251-237450 
Nieuwe penningmeester: M. Mul. Tel.nr. 06-48795402 

D 124 Sint Boys Accommodatie heeft een nieuw telefoonnummer: 0224-785068 

D 125 Spakenburg Consul heeft een nieuw telefoonnummer: 06-10208443 

D 145 VVZ’49 Nieuw correspondentieadres: Birkstraat 65, 3768 HC Soest 

D 151 Young Boys 
Nieuw correspondentieadres: Verlengde Koepellaan 7, 2061 VD Bloemendaal. 
Nieuwe secretaris: E.J. Vermeer. Tel.nr. 06-48871253 
Nieuwe wedstrijdsecretaris Algemeen: E.J. Vermeer. Tel.nr. 06-48871253 

 

 

Pagina Official Wijziging 

D 171 Hamersveld, J. van (LXCW33Z) Nieuw telefoonnummer: 06-11726212 

D 195 Elbertse, J. (GFBH565) Benoemd als JPN Teambegeleidster 

D 195 Etnel, E. (MCCZ95M) Benoemd als Scout JPN 

D 195 Fens, R.J. (FFSF58Z) Benoemd als lid van de Werkcommissie G-voetbal 

D 196 Manschot, J. (BCFG45S) 
Benoemd als lid van de Werkcommissie Praktijkbegeleiding, JPN 
en wervingsactiviteiten 

D 196 Os, M.G.A. van (LZVL66B) Benoemd als lid van de Werkcommissie G-voetbal 

 

 

  



Algemene berichten KNVB district West I 
 

Sportpark Riekerhaven, Overschiestraat 194  1062 XK  AMSTERDAM - Postbus 9202  1006 AE  AMSTERDAM 

Tel  020 487 91 30  Fax  020 487 91 40  E-mail  west1@knvb.nl 

ING-bank 67.00.00.329  BTW-nummer NL002691346.B01  KvK-nummer 40478591 te Utrecht 

 

 Pagina 8 van 8 

 

6 Overlijdensberichten 
 
Vanaf heden zullen ook de overlijdensberichten worden geplaatst op www.knvb.nl/west1. Ze staan 
vermeld bij de foto die hieronder ook staat. 
 

 

http://www.knvb.nl/west1

