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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-todate 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.
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Nederlands zaalvoetbalteam tegen Turkije

Het Nederlands zaalvoetbalteam speelt dinsdag 6 september een oefenwedstrijd tegen Turkije. In het
Topsportcentrum in Rotterdam wordt om 20.00 uur afgetrapt.
Oranje bereidt zich de komende tijd voor op de kwalificatiewedstrijden voor het WK 2012, die van 14
tot 18 december op het programma staan. In groep 6 nemen de mannen van bondscoach Marcel
Loosveld het op tegen gastland Tsjechië en Belarus. Finland, Albanië, Estland en de aanstaande
oefentegenstander van Oranje, Turkije, strijden in oktober om de laatste plaats in WKkwalificatiegroep 6.
De ontmoeting met Turkije wordt dinsdag 6 september voorafgegaan door een wedstrijd tussen de
Onder 17-teams van district West II en Zuid I (aftrap 18.00 uur).

Kaartverkoop
Kaarten voor de interland van het Nederlands zaalvoetbalteam tegen Turkije kosten vijf euro en zijn
in de voorverkoop verkrijgbaar via: ben.eikendal@knvb.nl. Groepen vanaf tien personen betalen drie
euro per persoon.
Mits er nog plaatsbewijzen beschikbaar zijn, is er op de wedstrijddag kaartverkoop aan de kassa van
het Topsportcentrum Rotterdam.
Meer informatie is te vinden op www.OnsOranje.nl.
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Publicatie strafuitspraken in Sportlink Club

Alle uitspraken van de desbetreffende tuchtcommissies en commissies van beroep worden
gepubliceerd in Sportlink Club. Voor het raadplegen van de uitspraken gaat u in de Sportlink Clubapplicatie naar de menubalk en kiest voor “wedstrijdzaken” en vervolgens in het daarop volgende
subscherm voor “tuchtzaken”. Hierin zijn de volgende tuchtzaken zichtbaar:
- administratiekosten
- individuele tuchtzaken
- verenigingstuchtzaken
- uitsluitingen en schorsingen
Door een andere verenigingsnaam in te geven, is het ook mogelijk tuchtzaken van andere
verenigingen in te zien.
Overeenkomstig artikel 80 van het Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal zijn verenigingen
verplicht via Sportlink Club kennis te nemen van straffen die door de tuchtrechtelijke organen zijn
uitgesproken. Dit geldt ook voor straffen opgelegd aan individuele leden van de vereniging. Al geruime
tijd ontvangen verenigingen geen apart schrijven meer over straffen, opgelegd aan individuele leden
van de vereniging. Sportlink Club is het digitale medium, waarin alle bovengenoemde straffen worden
gepubliceerd.
Bovendien heeft het bestuur amateurvoetbal een uitvoeringsbesluit genomen op basis waarvan
verenigingen verplicht zijn om de opgelegde straffen direct aan de desbetreffende leden te melden.
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Start competitie seizoen 2012/’13

4.1

Start competitie veldvoetbal seizoen 2012/’13

Competitie veldvoetbal, categorie A* (met uitzondering van de topklasse mannen)
Zaterdag/zondag 1/2 september 2012
*Voor de start van de categorie A van het reservevoetbal kan per district, afhankelijk van de
vakantieperiode, een afwijkende startdatum worden vastgesteld. Via de districtssites vindt hierover
een aanvullende publicatie plaats.
Topklasse mannen
Zaterdag/zondag 18/19 augustus 2012
Landelijke jeugdcompetities ere- en 1e divisies
Start competitie en poulewedstrijden beker 2011-2012 worden bekendgemaakt eind oktober 2011.
Bekercompetitie veldvoetbal
Poulewedstrijden hoofd- en 1e klassen
Ronde 1: 18/19 augustus 2012
Ronde 2: 21/22/23 augustus 2012
Ronde 3: 25/26 augustus 2012
De data van de bekerpoules van de 2e klasse en lager alsmede van de categorie B worden later
gepubliceerd in het bewaarnummer.
KNVB beker BV/AV
Ronde 1 KNVB beker BV/AV: 29 augustus 2012 (onder voorbehoud)
(56 amateurverenigingen; 32 clubs uit de topklasse en 24 halve finalisten districtsbeker)

4.2

Start competitie zaalvoetbal seizoen 2012/’13

Competitie zaalvoetbal categorie A
Eerste volle week september, te weten 3 tot en met 8 september 2012
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Beroepszaken landelijk

Beroepszaak – CFE/VDL Groep
Een geldboete van € 300,- en het spelen van de eerstvolgende (bindende) thuiswedstrijd in het
nieuwe seizoen zonder publiek. Deze strafoplegging heeft plaatsgevonden omdat:
1. De vereniging CFE/VDL Groep schuldig is bevonden aan het onvoldoende handhaven van de
orde tijdens de wedstrijd CFE/VDL Groep 1 – TPP 1 d.d. 27 mei 2011, waardoor een
supporter het vak van de toeschouwers van de tegenstander kon betreden en een opstootje
tussen supporters en spelers van beide verenigingen kon ontstaan.
2. Tijdens deze wedstrijd in de sporthal en het op de tribune alcoholische dranken zijn verkocht
en genuttigd.
Na bestudering van alle tot het dossier behorende stukken is de commissie van beroep tot het oordeel
gekomen, dat de vereniging CFE/VDL Groep inderdaad tekortgeschoten is in de handhaving van de
orde, maar weegt daarbij wel mee dat de aanleiding van het opstootje de spreekkoren van de
toeschouwers van de tegenpartij was en dat de vereniging CFE/VDL Groep redelijke
voorzorgsmaatregelen heeft getroffen. Ten aanzien van punt 1 vernietigt de commissie van beroep
dan ook de uitspraak van de tuchtcommissie en beperkt de commissie van beroep, opnieuw
rechtdoende, de door de tuchtcommissie opgelegde straf tot een voorwaardelijke geldboete van
€ 200,- met een proeftijd van 14 maanden.
Ten aanzien van punt 2 is de commissie van beroep tot het oordeel gekomen, dat het bewijs
voldoende is geleverd. De commissie van beroep bevestigt ten aanzien van dit punt dan ook de
uitspraak van de tuchtcommissie.

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.
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