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Algemene berichten KNVB district West I

Inleiding
KNVB Sportlink Clubapplicatie én de Contributiemodule
Vanaf het seizoen 2010/’11 is er sprake van één standaard clubapplicatie voor alle
voetbalverenigingen, dus zowel voor het veld- als zaalvoetbal. Deze nieuwe versie noemen we de
KNVB Sportlink Clubapplicatie. In deze KNVB-specifieke applicatie worden door Sportlink Services
alleen in overleg met de KNVB functionele wijzigingen doorgevoerd.
De KNVB Sportlink Clubapplicatie bevat alle functionaliteiten t.b.v. de minimaal noodzakelijke
gegevensvastlegging en -uitwisseling met de KNVB. Dit betreft o.a. de ledenadministratie, maar ook
de wedstrijdprogramma’s, de overzichten van tuchtzaken, de teaminschrijvingsmodule, de
veldenbezettingsmodule en de uitslagen- en standenlijsten.
Met betrekking tot de contributiemodule is, in tegenstelling tot eerdere geluiden, toch besloten
deze op te blijven nemen als standaardmodule van de KNVB Sportlink Clubapplicatie. De
voornaamste reden hiervoor is dat steeds meer voetbalverenigingen gebruik willen maken van deze
module. De verwachting is dat deze ontwikkeling zich verder zal doorzetten. Het niet meer opnemen
van de contributiemodule als standaardapplicatie zou voor vele verenigingen, in verband met de thans
geldende tariefstelling, tot flinke kostenverhogingen hebben geleid. Tevens levert het gebruik van de
contributiemodule voordelen op voor verenigingen die extra modules bij Sportlink Services willen
afnemen, zoals de boekhoud- of opleidingsmodule. Door het gebruik van de contributiemodule neemt
het aantal functionaliteiten in deze modules namelijk ook toe.
Extra modules, zoals de boekhoudmodule, de opleidingsmodule, de vrijwilligersmodule of de
clubwebsite en plugins kunt u vrijwillig en rechtstreeks bij Sportlink Services afnemen. Deze modules
worden na bestelling automatisch gekoppeld aan de Sportlink KNVB Clubapplicatie. Het bestellen van
deze modules kan ook via het online helpdesk systeem van Sportlink Services
www.sportlink.com/helpdesk. Voor meer informatie over de modules, of het aanvragen van brochures
kunt u terecht op www.sportlink.com óf bellen met 030- 6981660.
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1 Algemeen
1.1 Nieuwe coördinator Ondersteuning Clubbesturen West I
District West I heeft een nieuwe coördinator ondersteuning clubbesturen (OC). Jorrit Smit (29) is voor
deze functie aangesteld en volgt Guus Posthumus op, die per 1 maart de functie van districtsmanager
bekleedt.
Smit is reeds acht jaar werkzaam voor de KNVB. Hij begon als stagiair binnen het project Grote
Stedenbeleid. Na twee jaar voor dit project te hebben gewerkt, werd hij regulier
verenigingsondersteuner op de afdeling ondersteuning clubbesturen.

1.2 Bestuurlijke vernieuwing op regiovergadering
In april en mei vinden de regio- en clustervergaderingen weer plaats: een moment waarop
verenigingen wordt gevraagd hun mening te geven over allerlei voorstellen.
Al een tijdlang wordt door het bestuur amateurvoetbal nagedacht over het onderwerp bestuurlijke
vernieuwing. Voor ogen staat om een voor de verenigingen heldere structuur te bedenken waarin een
vereniging zich herkent, invloed kan hebben en inbreng kan leveren. Daarbij wordt dan gedoeld op de
structuur en de processen van besluitvorming en communicatie.
Rechtstreeks
Enkele keren is hierover al van gedachten gewisseld met de districtsbesturen en de landelijke en
regio-/clusterafgevaardigden. Nu de contouren van deze bestuurlijke vernieuwing in beeld komen, is
het natuurlijk de bedoeling om ook rechtstreeks met de verenigingen hierover te gaan praten. Een
prima moment hiervoor zijn de eerstkomende regio- en clustervergaderingen.
De regio- en clustervergaderingen vinden plaats landelijk tussen 11 april en 3 mei aanstaande. Het is
de bedoeling om op 31 maart de agenda en bijbehorende stukken te publiceren op deze districtssite.
Helaas lukt het niet om die dag al een notitie met de eerste contouren voor bestuurlijke vernieuwing bij
te voegen.
Dat zal pas in de loop van de maandag 4 april gebeuren. Verenigingen, die al in de week van 11 april
2011 een regio- of clustervergadering hebben, hebben dan slechts een week om dit agendapunt te
bestuderen. Daarom wordt er nu al op gewezen om wat tijd in te ruimen in de agenda om de stukken
te bestuderen.

1.3 Besluitvorming Algemene Vergadering Amateurvoetbal
Op 2 december 2010 heeft de algemene vergadering amateurvoetbal plaatsgevonden. In tegenstelling
tot het verleden is er deze keer geen brief verstuurd waarin de besluitvorming van deze vergadering is
toegelicht. Deze toelichting is gepubliceerd op de districtssites. Ook over de volgende vergaderingen
zal worden gerapporteerd via de districtssites.

1.4 Veld -en zaalvoetbal: ideale combinatie
Wat antwoorden voetbalspelers op de vraag wat ze liever doen: trainen of een partij voetballen? Uit
een enquête onder veldvoetballers kwam naar voren dat 90% van de ondervraagden antwoorden dat
zij liever in partijvorm een wedstrijd spelen dan een training volgen. De trainers zullen dan direct
zeggen dat een wedstrijd niet stilgezet kan worden om instructies te geven.
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De KNVB heeft in de persoon van Mendel Witzenhausen een mediator gevonden die graag met kader
(coach, medische staf en bestuur) wil brainstormen om trainers en spelers een duaal voetbalaanbod
te doen. Witzenhauzen komt 24 en 31 maart over veld- en zaalvoetbal (en een combinatie van die
twee) vertellen tijdens een workshop voor veld/zaalverenigingen in de regio.
Donderdag 24 maart 2011, aanvang 19.30 uur. Sporthal Beverwijk, Van Loenenlaan 1, 1945 TB Beverwijk.
Donderdag 31 maart 2011, aanvang 19.30 uur. Paviljoen Olympia Haarlem, Henk van Turnhoutpad 1,
2034 JL Haarlem.
Klik hier voor het volledige artikel of om in te schrijven voor deze bijeenkomsten.

2 Wedstrijdzaken Veldvoetbal
2.1 45+ activiteiten in West I
Sinds een aantal jaren organiseert de KNVB West I diverse activiteiten voor de voetballers in de
leeftijd 45+. Voor veel van hen is het reguliere voetbal, waarbij elk weekend een wedstrijd van
tweemaal 45 minuten op het programma staat, om praktische of fysieke redenen geen optie.
Toch wil de KNVB ook deze voetballiefhebbers de mogelijkheid geven om hun favoriete sport te
(blijven) beoefenen. In het voorjaar van 2011 staan er in West I de volgende activiteiten voor de
45+ers op het programma:
'Mooi Weer Voetbal'
Op vrijdag 25 maart start de voorjaarsreeks ‘Mooi weer Voetbal’. Op vier vrijdagavonden wordt er een
klein toernooitje gespeeld. Elke deelnemende vereniging is eenmaal de gastheer. De inschrijving voor
de voorjaarsreeks is reeds geopend. Klik hier om j ein te schrijven of voor meer info over de
voorjaarsreeks 45+.
Open Amsterdams Kampioenschap 45+
Op vrijdag 15 april vindt bij de Amsterdamse voetbalvereniging JOS Watergraafsmeer het Open
Kampioenschap 45+ plaats. Amsterdamse teams, bestaand uit leden en niet-leden van de KNVB,
mogen meedoen aan dit toernooi. De inschrijving hiervoor start begin maart.
NK 45+
Op vrijdag 20 mei worden er in West I de voorrondes voor het NK 45+ West I gespeeld. In het hele
land mogen teams, bestaand uit leden en niet-leden, deelnemen aan deze toernooien speciaal voor
45+’ers. Via de verschillende voorrondes kunnen teams zich plaatsen voor de districtsfinale op vrijdag
27 mei. De winnaar hiervan mag op 11 juni gaan strijden om het Nederlands kampioenschap in Zeist.
De inschrijving voor het NK 45+ start medio maart.
45+ voetbal; wat is dat eigenlijk?
klik hier voor meer informatie over 45+ voetbal en wat de spelregels zijn.
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2.2 Uitwijken naar kunstgras: nu verplicht
In West I zijn de verenigingen die over een goedgekeurd kunstgrasveld beschikken vanaf het
weekend van 5 en 6 maart verplicht om met hun eerste elftal uit te wijken naar hun kunstgrasveld. De
vele afkeuringen en de achterstanden van een aantal verenigingen hebben deze ingreep noodzakelijk
gemaakt.
Dus verenigingen die de beschikking hebben over een kunstgrasveld kunnen vanaf het weekend van
5 en 6 maart geen wedstrijden meer afkeuren. Alleen indien ook het kunstgrasveld onbespeelbaar is
door onder andere sneeuwval kan ook daar geen gebruik van worden gemaakt.

2.3 Gewijzigde speeldagenkalender West I 2010/’11
Vanwege de vele afkeuringen van de afgelopen weken is de speeldagenkalender voor het restant van
het seizoen 2010/'11 aangepast. Hieronder kan de bijgewerkte speeldagenkalender worden
gedownload. Speeldagenkalender West I versie 8 februari 2011

2.4 Programma districtsbeker bekend
De wedstrijden in de volgende ronde van de strijd om de districtsbeker zijn bekend. Er is geloot voor
de wedstrijden van de vierde ronde tot en met de finale. De loting vond woensdag 5 januari plaats
tijdens de nieuwjaarsreceptie van district West I bij Amstelborgh/Borchland. Bestuurslid Hans van
Velden verrichtte de loting.
Bekijk het programma: Loting districtsbeker West I

3 Wedstrijdzaken Zaalvoetbal
3.1 The "MAZ" West I
De KNVB wil de 'meest actieve zaalvoetbalvereniging van West I’ in het zonnetje zetten. Deze zeer
interessante titel, die een jaar lang gedragen mag worden, kan iedere vereniging in de wacht slepen.
Het doel van dit project is om waardering over te brengen aan de (club)vrijwilligers die zich al
jarenlang inzetten voor de zaalvoetbalsport in het district. De KNVB wil, samen met de verenigingen,
het zaalvoetbal in West I naar een hoger plan brengen.
Om te kunnen bepalen wie ‘de meest actieve zaalvoetbalvereniging (MAZ) West I’ is, heeft de KNVB
enkele gegevens van devereniging nodig. Door middel van een digitale enquête wil de KNVB West I
de relevante informatie van zijn zaalvoetbalverenigingen in kaart brengen. De gegevens die de KNVB
verzamelt zullen worden gebruikt om tot drie genomineerde verenigingen voor de titel te komen.
De gegevens zullen geheel anoniem blijven binnen de KNVB West I en vertrouwelijk worden
behandeld. Tijdens het zaalvoetbalcongres van district West I van 21 april 2011 zullen deze
verenigingen zichzelf voorstellen aan de andere verenigingen. De winnaar gaat natuurlijk niet met lege
handen naar huis. Er valt een mooie prijs te winnen voor de gehele vereniging.
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Hoe gaat de verkiezing in zijn werk?
1: Invullen enquête voor 12 maart 2011;
2: Controle van ingeleverde enquêtes van de mogelijk genomineerde verenigingen;
3: KNVB West I maakt 28 maart 2011 de drie genomineerde verenigingen bekend;
4: De verenigingen en KNVB zorgen voor een presentatie van de vereniging tijdens het
zaalvoetbalcongres;
5: 21 april 2011: regiovergadering zaalvoetbal. De drie genomineerden presenteren zich en de
winnaar wordt bekend gemaakt.
Dus vul de enquête in en word ‘de actiefste zaalvoetbalvereniging van West I 2011’.
Mochten er nog vragen zijn, dan kan er contact worden opgenomen met Tom van Mierlo (0204879176). Ook een papieren versie van de enquête is beschikbaar.

4 Ondersteuning Clubbesturen
4.1 Onroerende zaakbelasting en bezwaren
De wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ) regelt de waardering van onroerende zaken ten
behoeve van de belastingheffing. Voetbalverenigingen krijgen hier ook mee te maken.
Het gaat hierbij om de waarde van de grond, clubhuis, kleedkamers en andere opstallen. De heffing
bestaat uit twee gedeelten, het eigenaars- en gebruikersgedeelte. Per gemeente kan de heffing nogal
eens verschillen. Verschillende gemeentes hebben sportverenigingen vrijgesteld van deze heffingen.
Indien de gemeente geen vrijstelling voor sportverenigingen heeft is het goed eens via de
gemeentelijke sportraad aanhangig te maken. Klik hier voor het volledige artikel.

4.2 Deadlines bij verenigingsmutatie
Zoals elk jaar, zullen er dit jaar mutaties plaats vinden in het verenigingsbestand van de KNVB. Er
zullen verenigingen verdwijnen, bijkomen of fuseren. De deadlines zijn dit jaar gehandhaafd.
Dat houdt het volgende in:
Veldverenigingen kunnen tot 1 mei fuseren. Het opheffen en/of oprichten van een vereniging of het
wijzigen van verenigingsnamen kan tot 1 juni 2011.
Voor zaalvoetbalverenigingen geldt ook dat er tot 1 mei gefuseerd kan worden. Het opheffen van de
vereniging kan tot 1 juni 2011. Het oprichten van een nieuwe vereniging en het wijzigen van
verenigingsnamen of naamskoppelingen kunnen zelfs tot 1 augustus.

4.3 Hoe te handelen bij bezuinigingen gemeente?
Circa 85% van de gemeenten heeft aangegeven in de periode 2010/’14 waarschijnlijk te willen
bezuinigen op sport door tarieven van gemeentelijke sportaccommodaties te verhogen en subsidies te
verlagen.
Andere veelgenoemde methoden zijn gewijzigde beheersvormen en het stimuleren van marktwerking
(afstoten van taken). Sommige gemeenten gaan nog verder en willen (een deel van de) gemeentelijke
sportaccommodaties privatiseren. Tevens geven gemeenten aan te bezuinigen op nieuwbouw en
onderhoud/renovaties van bestaande accommodaties. Allemaal zaken waar je als vereniging niet erg
vrolijk van wordt. Voldoende redenen om hierover met de gemeente in gesprek te gaan en te bepalen
welke acties de vereniging zelf kan ondernemen. Klik hier voor het volledige artikel
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5

Voetbal Technische Zaken

5.1 KNVB voetbalkamp: schrijf je nu in!
Komend Al meer dan 25 jaar organiseert de KNVB in samenwerking met de voetbalvereniging
Olympia Haarlem in Haarlem jaarlijks het KNVB-voetbalkamp. Ook in de zomer van 2011 wordt er
weer een fantastische voetbalweek georganiseerd.
Het voetbalkamp start op maandag 1 augustus 2011 en eindigt op zaterdag 6 augustus 2011. Het
voetbalkamp staat onder begeleiding van gediplomeerde trainers. Naast voetballen (deelname aan de
Haarlem Cup) en trainingen, is er voldoende tijd om te recreëren. De kinderen blijven de hele week
intern en overnachten in tenten.
Jongens geboren ná 1 januari 1995 en vóór 1 januari 2002, meisjes geboren ná 1 januari 1994 en
vóór 1 januari 2002, kunnen zich vóór 1 mei 2011 opgeven voor dit kamp. De prijs voor het volledig
verzorgde kamp bedraagt € 165,-.
Klik hier voor het inschrijfformulier voor het KNVB Voetbalkamp.

5.2 KNVB Regionale cursussen BOS Veld van start
Het competitievoetbal draait volop. Bij diverse thuiswedstrijden moeten door de clubs zelf
scheidsrechters geregeld worden. De KNVB weet dat dit niet altijd meevalt, maar de club kan er zelf
ook wat aan doen. Er zullen best leden van de vereniging zijn, die ook af en toe een wedstrijdje willen
fluiten. Om deze mensen de nodige kennis mee te geven, organiseert de KNVB binnenkort op diverse
locaties in de regio cursussen 'Basis Opleiding Scheidsrechters'.
Hieronder een overzicht van de cursussen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Regio Alkmaar start vrijdag 25 maart 2011 bij De Foresters
Regio Haarlem/Beverwijk start woensdag 9 maart 2011 bij vv. DEM
Regio Zaanstreek/Waterland start maandag 14 maart 2011 bij vv. Zaandijk
Regio Amsterdam start dinsdag 29 maart 2011 bij Amstelland United
Regio Veenendaal e.o start woensdag 16 maart 2011 bij vv. DOVO
Regio Amersfoort start vrijdag 11 maart 2011 bij Roda’46
Regio ’t Gooi start dinsdag 15 maart 2011 bij BVV’31 te Blaricum
Regio Utrecht reeds gestart bij JSV Nieuwegein (kan niet meer aangemeld worden)

Wanneer een club nu één of meerdere kandidaten weet te vinden en opgeeft voor deze cursus, zijn er
nog dit seizoen meer gediplomeerde verenigingsscheidsrechters binnen de vereniging. Kwalitatief
betere en met nog meer zelfvertrouwen fluitende scheidsrechters. Met meer opgeleide
scheidsrechters krijgt de club het ook wat makkelijker in het aanstellen van scheidsrechters bij
thuiswedstrijden.
Er kan gebruik worden gemaakt van het inschrijfformulier om kandidaten aan te melden. Voor meer
informatie kan er tijdens kantooruren gebeld worden met het districtskantoor van de KNVB West I. Het
telefoonnummer is 020-4879147 (Peter Vriend) of peter.vriend@knvb.nl.
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6

Scheidsrechterszaken

6.1 Nieuwe opzet conditietest en spelregels
Vanaf het seizoen 2011/’12 wordt afscheid genomen van de huidige opzet met betrekking tot de
conditietesten en spelregeltoetsen. Deze jarenlange traditie voldoet niet meer aan de eisen van leren
en opleiden, zoals de KNVB deze voor ogen heeft. Niet alleen het voetbal ontwikkelt, maar ook de
scheidsrechter, dus ook de manier waarop hij wordt getoetst. Klik hier voor het volledige artikel.

7

Tuchtzaken

7.1 Niet eens met het schikkingsvoorstel, wat te doen?
Spelers die een directe rode kaart hebben ontvangen en het vervolgens niet eens zijn met het
schikkingsvoorstel moeten binnen drie werkdagen een verweerschrift indienen.
Vervolgens worden door de afdeling tuchtzaken rapportages opgevraagd van betrokken partijen. In
het kader van de directerodekaartregeling mag de speler de eerstvolgende competitie- of
bekerwedstrijd niet meespelen, ook in het geval de speler het niet eens is met het schikkingsvoorstel.
Als de speler het niet eens is met het schikkingsvoorstel en een verweerschrift heeft ingediend, is
deze speler voor de eerstvolgende bindende wedstrijd uitgesloten maar mag hij wel weer meespelen
tot het moment van de ingangsdatum van de uitsluiting die door de tuchtcommissie in de uitspraak
wordt vermeldt.
De wedstrijd die de speler vanwege de directerodekaartregeling heeft uitgezeten kan dan op het
aantal wedstrijden uitsluiting in mindering worden gebracht.

7.2 Alles over tuchtzaken in nieuwe digitale brochure
De voetbalsport ontwikkelt zich en dit brengt veranderingen met zich mee. Deze veranderingen zijn
ook van invloed op de behandeling van tuchtzaken. Zo is, na een succesvolle pilot, het
schikkingsvoorstel ingevoerd in het tuchtrecht amateurvoetbal. Fasegewijs volgt de invoering van het
Digitaal Wedstrijd Formulier en de implementatie van de topklasse is een feit.
Voor de landelijke competities amateurvoetbal heeft nog een organisatorische verandering
plaatsgevonden. De organisatie van de landelijke competities amateurvoetbal gebeurt nu vanuit Zeist.
In een nieuw ontwikkelde brochure staat alles over de behandeling van tuchtzaken. Overzichtelijk zijn
alle procedures en eventuele veranderingen daarin weergegeven. De digitale brochure ‘Tuchtzaken:
alle informatie op een rij’ vindt u op www.knvb.nl/tuchtzaken.

7.3 Beroepszaken landelijk
Beroepszaak I. Eisati – DZS/Team Truva Uitzendbureau
Met ingang van 2 februari 2011 voor 5 maanden geschorst wegens het trappen van de scheidsrechter
tijdens de wedstrijd Watergras 1 – DZS/Team Truva Uitzendbureau 1 d.d. 14 januari 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.
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8

Overig

8.1 Overlijdensberichten
Met leedwezen heeft het districtsbestuur kennis genomen van het overlijden van de heer
Marco Beijaard
In leven voorzitter van de vereniging Saestum.
Met leedwezen heeft het districtsbestuur kennis genomen van het overlijden van de heer
Joop van Herwerden
In leven drager van de zilveren waarderingsspeld van de KNVB district West I en bestuurslid en Erelid
van de vereniging BKC.
Met leedwezen heeft het districtsbestuur kennis genomen van het overlijden van de heer
Cyriel van der Hooft
In leven drager van de zilveren waarderingsspeld en oud zaalvoetbalscheidsrechter en commissielid
van de KNVB district West I.
Met leedwezen heeft het districtsbestuur kennis genomen van het overlijden van de heer
Karel Hoogeweg
In leven drager van de gouden afdelingsspeld en oud rapporteur van de KNVB district West I.
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8.2 Adresboekwijzigingen
Pagina

Vereniging

Wijziging

D 54

ASV Arsenal

Nieuwe wed.sec. Junioren: E. Wolters. Tel.nr. 06-16504750

D 87

Hauwert’65

Nieuw adres accommodatie: Heemraad Witweg 2a, 1691 EC Hauwert

D 163

VVOO

D 171

Sv Zandvoort

Nieuw correspondentieadres: Van Hoornekade 45, 3554 AR Utrecht
Nieuwe secretaris: F. Farihi. Adres idem aan correspondentieadres.
Tel.nr. 06-46318138
Nieuwe voorzitter: M. Lachhab. Tel.nr. 06-85150070
Nieuwe penningmeester: B. karroum. Tel.nr. 06-14277596
Nieuw correspondentieadres: Postbus 140, 2040 AC Zandvoort
Nieuwe secretaris: J. van der Leden. Adres idem aan correspondentieadres.
Tel.nr. 023-8887732

Vanaf maandag 21 maart 2011 zal sporthal Bisonsport te Maarssen gesloten worden i.v.m. de
nieuwbouw van een Multifunctionele Accommodatie.
Dit heeft tot gevolg dat er op zondag 20 maart 2011 voor het laatst (zaalvoetbal)activiteiten plaats
zullen vinden in de sporthal. Per 21 maart 2011 zullen alle activiteiten overgezet worden naar de
Tijdelijke sporthal Daalseweide, onderstaand treft u het nieuwe adres aan;
Tijdelijke sporthal Daalseweide
Sportpark Daalseweide
Amsterdamsestraatweg 2
3604 AA Maarssen
Pagina

Official

Wijziging

D 186

Buitenweg, R.H. (CGQZ18D)

Gestopt als scheidsrechter veldvoetbal

D 186

Cakir, S. (FFPT57F)

Gestopt als scheidsrechter veldvoetbal

D 188

Euving, H. (LZFG383)

Gestopt als scheidsrechter veldvoetbal

D 189

Graaf, J.J. de (BCRK52U)

Gestopt als scheidsrechter veldvoetbal

D 194

Muller, R. (GHMY76P)

Gestopt als scheidsrechter veldvoetbal

D 199

Vos, O.M. de (FHGR53S)

Gestopt als scheidsrechter veldvoetbal

D 199

Weel, S. ter (CCFH87Q)

Gestopt als scheidsrechter veldvoetbal

D 207

Veldhuis, J. (MGTP04Z)

Gestopt als assistent scheidsrechter veldvoetbal
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