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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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Advies aan verenigingen voor invoer belangrijke of handige

doorstuuradressen bij de diverse abonnementen in het besloten
KNVB e-mailsysteem
Medio juni jl. hebben alle veld- en zaalvoetbalverenigingen via de weekpost een herinnering
ontvangen over het belang van het koppelen van doorstuuradressen aan de diverse abonnementen
binnen de KNVB e-mailmodule. Dit betreffen de abonnementen:




Algemene Berichten
Wedstrijdwijzigingen veldvoetbal en zaalvoetbal
Overige post veldvoetbal en zaalvoetbal

Nà verzending door de KNVB worden deze berichten altijd in de KNVB Sportlink Clubapplicatie onder
het onderwerp „vereniging‟ → „vereniging- email‟ geplaatst. Als in de KNVB Sportlink Clubapplicatie bij
enig abonnement een of meerdere doorstuuradressen zijn ingevoerd, dan ontvangen deze personen
hetzelfde bericht ook op hun ingevoerde privé e-mailadres.
Als advies willen we u vragen te inventariseren welke verenigingsfunctionarissen u hebt opgevoerd
voor de diverse digitale abonnementen. Hieronder hebben we een aantal verenigingsfuncties
benoemd waarvan wij, als KNVB, denken dat als deze functionarissen bij uw vereniging actief zijn, het
gewenst is om deze personen met een doorstuuradres bij een of meerdere abonnementen op te
nemen in de KNVB Sportlink Clubapplicatie. Uiteraard is dit afhankelijk van hun verenigingsfunctie.
Naast de vermelde top-5 is er nog een aantal verenigingsfuncties voor wie het interessant c.q. handig
kan zijn dat de personen die deze functie(s) bekleden, de berichten van de KNVB automatisch
doorgestuurd krijgen.

Belangrijke doorstuuradressen
1.
2.
3.
4.
5.

(Technisch) Jeugdcoördinator / voorzitter jeugdcommissie
Coördinator meisjes/vrouwenvoetbal
Coördinator zaalvoetbal (indien van toepassing)
Coördinator senioren
Webmaster

Handige doorstuuradressen
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Verenigingsmanager
Coördinator G-voetbal
Coördinator veteranen
Voorzitter accommodatiecommissie
Voorzitter sponsorcommissie
Coördinator evenementen en activiteiten
Combinatiefunctionaris

Wij hopen met bovenvermeld advies dat wij door een optimaal gebruik van de KNVB e-mailmodule
nog meer gericht met u als vereniging en uw verenigingsfunctionarissen kunnen communiceren.
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Spelregelwijzigingen Zaalvoetbal

Met ingang van seizoen 2011/’12 is een aantal spelregelwijzigingen doorgevoerd. Het betreft
wijzigingen in zowel het ‘spelregelboek top- en eredivisie zaalvoetbal’ als de ‘handleiding
scheidsrechters zaalvoetbal’. De nieuwe boekjes worden vóór aanvang van het seizoen beschikbaar
gesteld.
Bekijk hier de spelregelwijzigingen.

4

Spelregelwijzingen Veldvoetbal

Met ingang van seizoen 2011/’12 is een aantal wijzigingen doorgevoerd door de International Football
Association Board (IFAB), die in maart haar Algemene Vergadering had.
Het betreft tijdens deze vergadering goedgekeurde spelregelwijzigingen en diverse instructies en
richtlijnen.
Bekijk hier de wijzigingen.

5

Beroepszaken landelijk

Beroepszaak G.J.H. Hempenius – Achilles’29
Met ingang van 26 mei 2011 voor 2 wedstrijden uitgesloten van deelname aan competitie- en
bekerwedstrijden wegens het ruw wegduwen van een tegenspeler tijdens de wedstrijd De Treffers 1 –
Achilles‟29 1 d.d. 8 mei 2011.
Na bestudering van alle tot het dossier behorende stukken is de commissie tot het oordeel gekomen,
dat het bewijs van hetgeen u verweten is, voldoende is geleverd. De commissie van beroep bevestigt
dan ook de uitspraak.

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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