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1 Taken
Een van de primaire taken van de KNVB is het verzorgen van de voetbalcompetitie en daarom heeft
ieder districtskantoor een afdeling wedstrijdzaken. Op deze grote afdeling wordt dagelijks gewerkt aan
de competitie veld en zaalvoetbal en alles wat daarmee samenhangt. Dat is echter niet het enige, er
gebeurt veel meer op het districtskantoor. Zo kennen we verder nog de afdelingen voetbaltechnische
zaken, ondersteuning clubbesturen, middelen en ondersteuning en management. Om u een beeld te
geven van wat per afdeling zoal wordt gedaan, treft u hierna een overzicht aan van de belangrijke
werkzaamheden van iedere afdeling.

1.1 Management







het algemeen management van de arbeidsorganisatie
de organisatie van de regio- en districtsvergaderingen
ondersteuning districtsbestuur
aanvragen onderscheidingen
verenigingskampioenschappen en jubilea
contacten (regio-)afgevaardigden

1.2 Wedstrijdzaken

1.2.1 Competitiezaken













senioren veldvoetbal (mannen en vrouwen)
junioren (A-, B-, en C-junioren)
pupillen (D-, E-, F- en minipupillen)
zaalvoetbalcompetities (senioren en jeugd)
G-voetbal
bekervoetbal
nacompetities met periodekampioenen
districtstoernooien en Zwaluwen-jeugdactie
overige evenementen
consuls
samenstellen bewaarnummer en OM
dispensatie jeugdspelers

1.2.2 Scheidsrechterszaken






scheidsrechters in het veldvoetbal (mannen, vrouwen en jeugd)
scheidsrechters in het zaalvoetbal
rapporteurs in het veldvoetbal
rapporteurs in het zaalvoetbal
Masterplan arbitrage

1.2.3 Tuchtzaken









verwerken van gele en rode kaarten
behandeling van gestaakte wedstrijden
ongerechtigde spelers
wangedrag van individuen
niet spelen van elftallen/teams
overschrijvingen
beroepszaken
overtredingen spelerspas
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1.3 Voetbaltechnische zaken

1.3.1 Voetbalontwikkeling



voetbal(technische)ondersteuning op maat en aftrapbijeenkomst
promotieactiviteiten, zoals schoolvoetbal, straatvoetbal, coachclinics, zaalvoetbalclinics voor
de
jeugd, voetbaldagen, jeugd G-voetbal, meisjesvoetbaldag en jeugdvoetbaldag

1.3.2 Kaderontwikkeling







opleidingen voor scheidsrechters (veldvoetbal en zaalvoetbal)
opleidingen voor rapporteurs (veldvoetbal en zaalvoetbal)
opleidingen voor trainers (veldvoetbal en zaalvoetbal)
opleidingsmodules voor begeleiders van D-, E- en F-pupillen
opleidingen voor technisch jeugdcoördinatoren
opleidingen voor begeleiders

1.3.3 Talentontwikkeling





jeugdplanactiviteiten voor jongens en meisjes
regionale selecties, districtsselecties, interregionale selecties
jeugdzaalvoetbal-selecties
scouting

1.4 Ondersteuning clubbesturen


















accommodatiezaken
juridische zaken
verenigingsfinanciën (incl. Ecotax)
verzekerings- en fiscale zaken
communicatie en marketing
cursussen en thema-avonden (verenigingsmanagement, wetgeving e.d.)
instructieavonden (verantwoord alcoholgebruik, hygiënecode e.d.)
fusies, naamswijzigingen
advisering
grote stedenbeleid
kader (werving & behoud)
Project Tijd voor Sport
Waarden & Normen (inclusief gedragscodes)
receptie en telefooncentrale
postverwerking
huishoudelijke dienst
voorraadbeheer

1.5 Financiële werkzaamheden
Alle financiële werkzaamheden worden in Zeist uitgevoerd.
Declaraties sturen naar de financiële administratie KNVB, Postbus 555, 3700 AM Zeist.
Voor vragen kunt u terecht op telefoonnummer 0343-499555
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1.6 Edesk
Bij de edesk kunt u terecht voor vragen over de spelerspas, ledenadministratie, trainers- licenties,
abonnementenbeheer van de wedstrijdwijzigingen (CV32) en de Nationale Sportpas. De
medewerksters van de edesk zijn Anny Cox, Annemieke Hensing, Nicole Samson en Lisette Weel.
Telefoonnummer: 0900-3337556
Emailadres: edesk@knvb.nl
Adres: postbus 8200, 3009 AE Rotterdam
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2 Medewerkers
2.1 Management
Guus Posthumus – guus.posthumus@knvb.nl
Districtsmanager
 dagelijkse leiding in het district
 adviseert, informeert en ondersteunt het districtsbestuur
 levert een bijdrage aan het landelijk beleid
Marije Min – marije.min@knvb.nl
Managementassistente & Medewerkster marketing
 redactie districtssite
 Meisjesvoetbal
 Straatvoetbal
 Jeugdzaalvoetbal
 35+/45+
Kesly Staman – kesly.staman@knvb.nl
Managementassistente
 ondersteuning van de districtsmanager
 onderscheidingen, jubilea en kampioenschaprecepties
 organisatie regio- en districtsvergaderingen
 organisatie bijeenkomsten districtsbestuur
en (regio)afgevaardigden
 coördinatie actie kampioenen-ontmoeten-kampioenen
 redactie districtssite

020-4879156

020-4879155

020-4879155

2.2 Wedstrijdzaken
Dick Doornebosch – dick.doornebosch@knvb.nl
Hoofd wedstrijdzaken
 Dagelijkse leiding afdeling veldvoetbal
 Secretariaat commissie van beroep
 Ondersteunt en adviseert de
districtscommissie wedstrijdzaken
 Verantwoordelijk voor het bewaarnummer
 Molestatiezaken

020-4879162

Jasper Bulters – jasper.bulters@knvb.nl
Competitieleider
(M)B- en (M)C- junioren en (M)D-pupillen

020-4879170

Remko Hoek – remko.hoek@knvb.nl
Competitieleider
 E-, F- en mini-pupillen
 9 tegen 9 competitie
 45+ voetbal

020-4879172

Rinus van der Lugt – rinus.vanderlugt@knvb.nl
Competitieleider
 Senioren heren zondag
 Senioren dames zondag
 Veteranen zondag

020-4879168
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Competitieleider
 Zaterdag senioren, dames en veteranen
 (M)A-junioren zaterdag en zondag
 G-voetbalOndersteuning wedstrijdzaken

020-4879171

Hetty van Bleijswijk – hetty.vanbleijswijk@knvb.nl
Werkt niet op vrijdag
 Ondersteuning wedstrijdzaken veld- en zaalvoetbal

020-4879139

Kevin Dinkelberg – kevin.dinkelberg@knvb.nl
 Ondersteuning wedstrijdzaken veld- en zaalvoetbal

020-4879173

Thijs van der Klugt – thijs.vanderklugt@knvb.nl
 Ondersteunende werkzaamheden veld/zaalvoetbal
 Overschrijvingen

020-4879177

Denise Voulon – denise.voulon@knvb.nl
Werkt niet op vrijdag
 Ondersteuning wedstrijdzaken
 Dispensaties

020-4879165

2.3 Scheidsrechterszaken
Marco Ritmeester – marco.ritmeester@knvb.nl
Coördinator scheidsrechterszaken
 Alles rond arbitrage
 Molestatiezaken

020-4879163

Jethro Abram – jethro.abram@knvb.nl
Medewerker scheidsrechterszaken
 Zaken rondom scheidsrechters en rapporteurs veldvoetbal
 Aanstellingen scheidsrechters en rapporteurs op zaterdag/zondag
 Advisering districtscommissie scheidsrechterszaken veldvoetbal

020-4879164

Snezana Vujovic – snezana.vujovic@knvb.nl
 Ondersteunende werkzaamheden scheidsrechterszaken

020-4879166

2.4 Tuchtzaken
Maurice Simonis – maurice.simonis@knvb.nl
Medewerker organisatie tuchtzaken
 uitsluitingen tot en met vier wedstrijden
 advisering tuchtcommissie overige zaken

020-4879174

Jan van de Vegte – jan.vandevegte@knvb.nl
Medewerker organisatie tuchtzaken
 uitsluitingen tot en met vier wedstrijden
 advisering tuchtcommissie overige zaken

020-4879154

Jeroen de Wit – jeroen.dewit@knvb.nl
Medewerker organisatie tuchtzaken
 uitsluitingen tot en met vier wedstrijden
 advisering tuchtcommissie overige zaken
 overschrijvingen

020-4879153
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Medewerkster tuchtzaken
 behandeling tuchtzaken tot en met 4 wedstrijden
 behandeling niet-gespeelde wedstrijden
 overschrijvingen

020-4879152

Tiny Morini-Visser – tiny.morini@knvb.nl
Medewerkster tuchtzaken/ondersteuning wedstrijdzaken
werkt niet op woensdag
 behandeling tuchtzaken tot en met 4 wedstrijden
 behandeling niet-gespeelde wedstrijden
 overschrijvingen

020-4879161

2.5 Ondersteuning clubbesturen
Jorrit Smit – jorrit.smit@knvb.nl
Coördinator OC
 dagelijkse leiding afdeling ondersteuning clubbesturen en M&O
 ondersteuning en advisering districtscommissie OC

020-4879201

Dave Dekker – dave.dekker@knvb.nl
Medewerker ondersteuning clubbesturen

020-4879204

Mark Altenburg – mark.altenburg@knvb.nl
Medewerker ondersteuning clubbesturen
Regiocoördinator combinatiefunctionarissen

020-4879178

Wim van Eijl – wim.vaneijl@knvb.nl
Medewerker ondersteuning clubbesturen

020-4879202

Ciska Fessl – ciska.fessl@knvb.nl
Medewerkster ondersteuning clubbesturen

020-4879203

Laura Jonker – laura.jonker@knvb.nl
Medewerkster ondersteuning clubbesturen
Regiocoördinator combinatiefunctionarissen

06-10212892

Joost Nulkes – joost.nulkes@knvb.nl
Medewerker ondersteuning clubbesturen

020-4879135

Marc Nipius – marc.nipius@knvb.nl
Projectleider Amsterdams Voetbalverdrag

020-4879186

Sieuwerd Teerink – sieuwerd.teerink@knvb.nl
Projectmedewerker Sport & Bewegen in de buurt

020-4879820

Titia Strikker-Vonk – titia.strikker@knvb.nl
Medewerkster ondersteuning clubbesturen
werkt niet op woensdag
 organisatie geplande activiteiten
 eerste (schriftelijke en telefonische) opvang van vragen/problemen

020-4879142
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2.6 Middelen en ondersteuning
Receptioniste/telefoniste
Tonneke Lensen-Broersen – tonneke.lensen@knvb.nl
werkt op dinsdag, donderdag en vrijdag
 abonnementen officiële mededelingen verenigingen
 ondersteuning opleidingen
 adresboek
 pupillenverklaringen
Simone de Vries-Uniken – simone.devries@knvb.nl
werkt op maandag en woensdag
 abonnementen officiële mededelingen verenigingen
 adresboek
 Pupillenverklaringen

020-4879130

020-4879130

2.7 Facilitaire zaken
Jan Kramer – jan.kramer@knvb.nl
Medewerker facilitaire zaken
 inkomende en uitgaande post
 voorraadbeheer en klein (technisch) onderhoud
 aanvraag drukwerk

020-4879141

Walter Taling – walter.taling@knvb.nl
Medewerker facilitaire zaken
 inkomende en uitgaande post
 voorraadbeheer en klein (technisch) onderhoud
 aanvraag drukwerk

020-4879141

Marian Visser-Hoogland – marjan.visser@knvb.nl
Medewerkster huishoudelijke dienst
Werkt op dinsdag en donderdag van 07.30 – 12.30 uur
 Klein onderhoud en schoonmaakwerkzaamheden

2.8 Voetbaltechnische zaken
Aart Korenhoff – aart.korenhoff@knvb.nl
Coördinator voetbaltechnische zaken
 dagelijkse leiding afdeling voetbaltechnische zaken
 advisering en ondersteuning districtscommissie VTZ
 vertegenwoordigend voetbal
 voetbalontwikkeling
 kaderopleidingen
 docent voetbaltechnische cursussen

020-4879151

Kiri Kalaitzis – kiri.kalaitzis@knvb.nl
Medewerker voetbaltechnische zaken
 vertegenwoordigend voetbal (begeleiding districtsselecties)
 voetbalontwikkeling (clinics, thema-avonden)
 kaderopleidingen
 docent voetbaltechnische cursussen

020-4879150
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Sander Luiten – sander.luiten@knvb.nl
Medewerker voetbaltechnische zaken
 vertegenwoordigend voetbal (begeleiding districtsselecties)
 voetbalontwikkeling (clinics, thema-avonden)
 kaderopleidingen
 docent voetbaltechnische cursussen

020-4879149

David Vecht – david.vecht@knvb.nl
Medewerker voetbaltechnische zaken
 vertegenwoordigend voetbal (begeleiding districtsselecties)
 voetbalontwikkeling (clinics, thema-avonden)
 kaderopleidingen
 docent voetbaltechnische cursussen

020-4879148

André Groenewoud – andre.groenewoud@knvb.nl
Medewerker ondersteuning voetbaltechnische zaken
 Masterplan jeugdvoetbal (regiocoaches)
 projecten (straatvoetbal e.d.)
 contactpersoon regiocoaches

020-4879144

Clazien Pennewaard – clazien.pennewaard@knvb.nl
Medewerkster ondersteuning voetbaltechnische zaken
 (schriftelijke) contacten verenigingen en
talentvolle jeugdspelers
 regelen accommodaties, trainingen, wedstrijden e.d.

020-4879145

Peter Vriend – peter.vriend@knvb.nl
Medewerker opleidingen
werkt niet op vrijdag
 opleidingen
 contacten docenten, cursisten en verenigingen

020-4879147

Michael van Zijtveld – michael.vanzijtveld@knvb.nl
Projectmedewerker G-voetbal

020-4879188

Ferrence Huliselan – ferrence.huliselan@knvb.nl
Clubcoach regio Noord

020-4879144

Jan Kroes – jan.kroes@knvb.nl
Projectmedewerker Ken je Talent
Clubcoach regio Zuid

020-4879144

2.9 Zaalvoetbal
Ron Kauwen – ron.kauwen@knvb.nl
Medewerker organisatie zaalvoetbal
Competitieleider eredivisie vrouwen & A categorie district, B categorie Regio 3
 Competitie zaalvoetbal
 Scheidsrechterszaken zaalvoetbal

020-4879207

Wesley Lagerweij – wesley.lagerwey@knvb.nl
Medewerker organisatie zaalvoetbal
Competitieleider B categorie regio 2
 Competitie zaalvoetbal

020-4879205
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Hjalmar Hoekema – hjalmar.hoekema@knvb.nl
Districtscoach zaalvoetbal
Competitieleider B categorie regio 1
 Competitie zaalvoetbal
 Scheidsrechterszaken zaalvoetbal

020-4879206

Marjon Vredeveld-Scheffer – marjon.vredeveld@knvb.nl
Werkt niet op vrijdag
Medewerkster ondersteuning wedstrijdzaken zaalvoetbal

020-4879176
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3 DISTRICTSBESTUUR
J.W. (Jaap) Verkroost
voorzitter
 algemene zaken
 lid bestuur amateurvoetbal
 afgevaardigden
 representatie
 externe contacten / PR
H. (Henk) Zeeman
vice-voorzitter
 plv. lid bestuur AV
 lid hoofdcommissie fair play
 regioafgevaardigden
 molestatiebeleid
 representatie
J. (Johan) van Luttikhuizen
penningmeester
 financiën
 lid hoofdcommissie financiën
 representatie
J.P. (Hans) van Velden
Portefeuillehouder veldvoetbal
 lid van de hoofdcommissie veldvoetbal
 voorzitter van de districtscommissie veldvoetbal
 representatie
G.M. (Gerrit) Aafjes
portefeuillehouder zaalvoetbal
 lid van de hoofdcommissie zaalvoetbal
 voorzitter districtscommissie zaalvoetbal
 representatie
H.J. (Henk) Kempers
Portefeuillehouder voetbaltechnische zaken
 lid van de hoofdcommissie voetbaltechnische zaken
 voorzitter van de districtscommissie voetbaltechnische zaken
 representatie
J.G. (Hans) Buitenhuis
Portefeuillehouder scheidsrechterszaken
 lid hoofdcommissie scheidsrechterszaken
 contacten COVS
 voorzitter districtscommissie scheidsrechterszaken
 representatie
R. (Rob) Stenacker
Portefeuillehouder grote stedenbeleid / Ondersteuning Clubbesturen
 lid hoofdcommissie ondersteuning clubbesturen
 project Tijd voor Sport
 representatie
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