Seizoen 2013/’14

INFORMATIEBRIEF AMATEURVOETBAL
ONDERWERPEN UIT DE ALGEMENE VERGADERING AMATEURVOETBAL 7 DECEMBER 2013
NIEUWE COLLECTIEVE OVEREENKOMST MET BUMA/STEMRA EN SENA
Onderdeel van de bestuurlijke vernieuwing is dat de KNVB met
ingang van het nieuwe jaar een verenigingsraad kent van
zestig leden die landelijk de verenigingen vertegenwoordigen
tijdens algemene vergaderingen. Via verkiezingen in de zes
districten van de KNVB zijn de leden van de verenigingsraad
gekozen.
Begin januari 2014 worden de vernieuwde reglementen en het
uitgebreide bewaarnummer van de tweede helft van het
seizoen 2013/’14 gepubliceerd op KNVB.nl

Impressie Sporthotel KNVB Campus

KNVB STOPT MET BEACH SOCCER

IN DEZE INFORMATIEBRIEF:

De KNVB stopt per 1 januari 2014 met beach soccer als
breedtesport, omdat de sectie amateurvoetbal van de KNVB
financiële keuzes moet maken met betrekking tot de
kernactiviteiten. Verenigingen die zelfstandig beach soccer
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JAARREKENING 2012/’13
Op de algemene vergadering amateurvoetbal (AVAV) van 7
december is door de vergadering de jaarrekening 2012/’13
vastgesteld. Op de bondsvergadering van 16 december is
vervolgens ingestemd met de jaarrekening 2012/’13 en het
overzicht bondsgerelateerde activiteiten.

BESTUURLIJKE VERNIEUWING VAN KRACHT
In het voorjaar van 2013 is door de algemene vergadering
amateurvoetbal ingestemd met de bestuurlijke vernieuwing van
de sectie amateurvoetbal per 1 januari 2014. Het doel van de
vernieuwing is een sneller, daadkrachtiger en eenvoudiger
besluitvormingsproces te realiseren. De belangrijkste wijziging
is dat het bestuur directer gaat besturen en dat de algemene
vergadering meer op hoofdlijnen gaat opereren als het gaat
om beleid, regelgeving en financiën. Vanzelfsprekend vindt de
KNVB het belangrijk dat het bestuur binding heeft en houdt met
de ruim 3.100 verenigingen in Nederland. Daartoe is een
verenigingspanel geïntroduceerd dat door het bestuur
amateurvoetbal geraadpleegd zal worden.

blijven organiseren kunnen bij de KNVB terecht voor
ondersteunend
materiaal,
zoals
beschikbare
draaiboeken en competitieschema’s van de voorgaande
seizoenen. Verenigingen die hier interesse in hebben
kunnen terecht bij de serviceteams van het
desbetreffende district. Aanvullend kunnen verenigingen met
gemeenten
in
gesprek
over
de
mogelijkheden om beach soccer activiteiten lokaal te
organiseren. In het kader van goed werkgeverschap blijft het
Nederlands beach soccer team tot 1 juli 2014 onderdeel van de
KNVB. Dit betekent dat de ploeg naast de reguliere
trainingsactiviteiten in deze
periode ook meerdere
oefeninterlands zal spelen.
Sinds 2008 organiseerde de sport zich onder de vlag van de
KNVB met onder andere een Nederlands beach soccer team.
Gezien de populariteit destijds verwachtte de KNVB in 2008 dat
de sport zich verder zou ontwikkelen en een zelfstandige plek
zou kunnen bemachtigen in het Nederlandse voetbal. Het
aantal voetballers dat in Nederland plezier beleeft aan beach

soccer is echter al jaren ongeveer gelijk en de circa 5.500
leden van de KNVB die de sport beoefenen zijn al bestaande
leden vanuit het veld- en zaalvoetbal.
De KNVB betreurt het besluit voor alle liefhebbers en
medewerkers die zich de afgelopen jaren hebben ingezet voor
deze voetbalvariant. Desalniettemin kijkt de KNVB met trots
terug op de prestaties van het Nederlands beach soccer team,
met als hoogtepunt deelname aan het WK 2013 in Tahiti.

ZELFSTANDIGE POSITIE ZAALVOETBAL
VOORTGEZET
Ook de invulling van zaalvoetbal binnen de KNVB stond op de
agenda van de algemene vergadering. Sinds het seizoen
2011/’12 is het zaalvoetbal in de vorm van een pilot een aparte
tak binnen de sectie amateurvoetbal. Redenen voor deze
verzelfstandiging waren de focus op het zaalvoetbal te
vergroten, extra activiteiten te kunnen starten en de
geformuleerde doelstellingen te kunnen realiseren. Kortom, de
mogelijkheden met betrekking tot het zaalvoetbal optimaal
benutten. De algemene vergadering heeft ingestemd met het
voortzetten van de verzelfstandigde status van het zaalvoetbal
voor de komende beleidsperiode (2014-2018). De algemene
vergadering is ervan overtuigd dat deze verzelfstandigde
positie van het zaalvoetbal voortgezet moet worden om de
gestelde doelstellingen te kunnen realiseren, waaronder groei
van het ledental en structurele deelname aan eindtoernooien.

VERHOGING CONTRIBUTIE
Tijdens de AVAV van 7 december is de mogelijkheid ter sprake
gekomen de contributie voor leden te verhogen vanaf seizoen
2014/’15. Op dit moment bedraagt de contributie voor senioren
€7,70, voor junioren €5,70 en voor pupillen €5,20. De KNVB
indexeerde de contributie de afgelopen twee jaar, maar voerde
sinds 2005 géén contributieverhoging meer door. Met het oog
op investeringen om het voetbal te kunnen blijven ontwikkelen
en de leden goed te kunnen blijven voorzien in hun
veranderende behoeften, is een contributieverhoging nodig. De
definitieve
vaststelling
over
de
hoogte
van
de
contributieverhoging vindt plaats tijdens de AVAV in mei 2014.
Op dit moment is gesproken over een eenmalige verhoging van
twee euro per lid.

KNVB SLUIT NIEUWE COLLECTIEVE
OVEREENKOMST MET BUMA/STEMRA EN
SENA
Buma/Stemra en de KNVB hebben een nieuwe collectieve
overeenkomst gesloten voor het gebruik van muziek door
amateurverenigingen. Nederlandse voetbalverenigingen zijn
verplicht auteursrechten te betalen voor muziek die zij draaien
in kantines en op hun sportpark. De nieuwe overeenkomst
loopt van 1 januari 2014 tot 1 januari 2017. Naast de
overeenkomst met Buma/Stemra heeft de KNVB ook een
collectieve overeenkomst met SENA (artiesten en producenten)
gesloten voor de periode tot 1 januari 2017. Door de collectieve
overeenkomsten blijven de kosten voor verenigingen relatief
beperkt. Het onderhandelingsresultaat is mede tot stand
gekomen
in
samenwerking
met
de
landelijke
Belangenorganisatie Amateur Voetbalverenigingen.

KNVB CAMPUS
Werken aan de toekomst van het Nederlandse voetbal. In een
daartoe ideale omgeving met alle voorzieningen die ervoor
benodigd zijn. Nationale én overige teams die onder optimale
trainingscondities tot het uiterste kunnen gaan. Up-to-date
vergader- en opleidingsfaciliteiten, om het beste te kunnen
halen uit vele nauw bij het vaderlandse voetbal betrokken
enthousiaste krachten. Een goed uitgeruste stek voor het
volgen van technologische ontwikkelingen. Kortom, een
centrum waar partijen graag samenkomen voor de ontwikkeling
van onze voetbalsport. Stelliger: een vliegwiel voor innovatie
van voetbal in Nederland. Dát is waar de ‘KNVB Campus’ voor
staat.
Zorgvuldige analyse
In de vorm van kennisontwikkeling, opleiding, training en
performance kunnen mensen en organisaties hier straks
efficiënt samen werken aan het waarmaken van de voor het
Nederlandse voetbal essentiële doelen. Het concept KNVB
Campus is een logische uitkomst na een zorgvuldige analyse
van onder meer de ambities en wensen van de KNVB,
internationale
state-of-art
trainingscentra
en
de
‘voetbalomstandigheden’ die ons eigen land typeren. Zo
onderscheidt Nederland zich door een hoog rendement van
jeugdopleidingen, trainersopleidingen en -methoden, en zijn we
als klein land extra goed in staat tot samenwerken op nationaal
niveau.

Goede redenen
Natuurlijk moeten we hiervan optimaal willen én kunnen
profiteren. Bovendien doen we er verstandig aan nog een
beduidend aantal andere goede redenen voor het
verwezenlijken van de KNVB Campus in ogenschouw te
nemen. Onze respectabele positie op de FIFA-ranglijst
staat bijvoorbeeld in schril contrast met het verouderde
opleidings-, vergader- en trainingscentrum in Zeist en onze - nu
al - forse achterstand qua faciliteiten op andere, concurrerende
landen. De vraag ‘Wat als we niets doen…?’ is in meerdere
opzichten een zeer relevante. Met de navolgende antwoorden
hierop leggen we, vooruitlopend op het kosteninzicht, namelijk
alvast een eerste link naar het financiële aspect.
Wat als we niets doen?
Als er niets gebeurt, moeten de verouderde gebouwen
(rijksmonumenten) op het huidige KNVB-centrum alsnog een
flinke renovatie ondergaan, met een aanzienlijk risico dat deze
investeringen, zonder structurele commerciële exploitatie, niet
worden terugverdiend. De KNVB zal ook extra kosten voor
terreinonderhoud moeten dragen. En voor veel opleidings- en
trainingsactiviteiten moeten uitwijken naar andere locaties, met
oplopende kosten tot gevolg. En, onder meer, significante
huurbaten zien wegvallen door een einde aan het contract met
de exploitant van het KNVB Hotel (Compass Group).
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Unaniem
Verder is voor dit project zelfs al een unieke Hattrick
financiering toegekend vanuit UEFA, die bij niet doorgang
vinden onbenut zal blijven. Negatieve vooruitzichten derhalve,
terwijl een ‘ja’ tegen de KNVB Campus ook cijfermatig juist een

(veel) gunstiger beeld laat zien. De financiële adviescommissie
betaald voetbal heeft dan ook positief geadviseerd over de
hierna uiteengezette, te verwachten financiële effecten voor
Onroerend Goed Stichting KNVB Sportcentrum Zeist (SSZ) en
de KNVB. Overigens is ook de klankbordgroep amateurvoetbal
nauw betrokken bij de onderbouwing van dit project en sprak
de AVAV 7 december unaniem zijn steun uit voor de Campus.
Ook op de bondsvergadering van maandag 16 december is
unaniem ingestemd met de plannen voor de KNVB Campus.
Positief resultaat
De terugverdientijd voor alle objecten is maximaal dertig jaar.
Voor SSZ leidt de realisatie van de KNVB Campus over dertig
jaar tot een positief resultaat. De KNVB Campus leidt niet tot
hogere trainings(kamp)- en vergaderkosten voor de KNVB. Een
positieve exploitatie van het opleidingscentrum zorgt voor een
positieve lange-termijnexploitatie van de sportfaciliteiten. De
totale additionele jaarlijkse kosten voor de sportmedische en
voetbaltechnische voorzieningen bedragen maximaal
€ 500.000, waarbij commerciële inkomsten een belangrijk deel
van deze kosten dekken.
Kosten en financiering
Vóór we het concrete concept van de beoogde KNVB Campus
in beeld brengen, eerst kort samengevat de stichtings- en
financieringskosten ervan. Aan de investeringskant (exclusief
inventaris) bedraagt de totale bouwsom (inclusief BTW)
€ 13.689.929. Aan de financieringskant maken de subsidie
‘UEFA Hattrick’ à € 6.000.000, het aandeel van Stichting KNVB
Events à € 3.000.000, een bijdrage uit het eigen vermogen van
de KNVB à € 2.179.587 en vreemd vermogen SSZ met
betrekking tot de bouwsom à € 2.520.342 dit totaalbedrag rond.
Daarnaast zullen (ook) de investering in de inventaris,
financieringskosten en het opgelopen achterstallig onderhoud
ter waarde van € 4.225.393 met vreemd vermogen worden
gefinancierd. Uitgangspunt is dat de te contracteren
exploitatiepartner de inventaris voor het opleidingscentrum en
het teamhotel inbrengt.
Exploitatie
Voor wat betreft het vastgoed realiseert SSZ de gebouwen en
het terrein en verhuurt deze stichting onderdelen aan de KNVB
en anderen. Betreffende het opleidingscentrum en het
teamhotel zal/zullen: a) de KNVB samenwerken met een
exploitatiepartner, bijvoorbeeld in een joint venture, b)
vergaderzalen, sportfaciliteiten en hotelkamers vanuit deze
exploitatiemaatschappij
worden
verhuurd,
c)
een
samenwerking plaatsvinden met een hotel in de omgeving voor
het verblijf van teams, d) unieke KNVB voetbalconcepten

worden aangeboden en e) ook clubteams gebruik kunnen
maken van de aanwezige faciliteiten.
Blik op KNVB Campus
Tot slot, de voor velen meest tot de verbeelding sprekende en
prangende vraag: hoe gaat de KNVB Campus eruit zien? Het
bestaat deels uit bestaande onderdelen: KNVB bondsbureau,
businesscentrum (kandidaat rijksmonument), trainingscentrum
(kandidaat rijksmonument), velden (drie stuks, noordzijde),
Rinus Michels Dug-out (noordzijde), kleedkamers, KNKVkantoor en KNZB-zwembad. De nieuwe elementen zijn:
opleidingscentrum, teamhotel, sporthal/Sportmedisch Centrum
(SMC) (tevens kandidaat rijksmonument), hoofdveld (kunstgras
met moderne analyse-faciliteiten, zuidzijde), parkeerplaatsen
en bosterrein.
Koers
Het concept is in vele opzichten fraai, maar vooral ook een
weloverwogen keuze. Het is, heel essentieel en kernachtig
samengevat, de investering waard.. Met de instemming van de
algemene vergadering en de bondsvergadering kunnen we nu
de uitgestippelde koers voortzetten om de totstandkoming van
de KNVB Campus binnen de gestelde kaders mogelijk te
maken.
Naar
zaken
als
het
sluiten
van
de
exploitatieovereenkomst, een bestemmingsplanwijziging en
vergunningen. Met daarbij, in onze planning, de KNVB Campus
al in 2016 in het vizier... Voor de toekomst van ons voetbal.

Overzicht KNVB Campus

VERKIEZINGEN EN BENOEMINGEN
Paul Verweel is door de algemene vergadering herkozen als
vicevoorzitter van de sectie amateurvoetbal van de KNVB. Jan
Terburg is afgetreden als voorzitter van district Zuid II en per 7
december afgetreden als lid van het bestuur amateurvoetbal.
Het voorzitterschap van district Zuid II is sinds 19 november
ingenomen door Ben Moolhuijsen. Hij is in die hoedanigheid
per 7 december lid eveneens van het bestuur amateurvoetbal.
Elrie Bakker (district Oost) en Paul Kools (district Zuid I) zijn
bindend voorgedragen en herkozen als lid van het bestuur
amateurvoetbal. Tot slot is Guus Heutink benoemd als
voorzitter van de overlegvergadering tuchtzaken en de
landelijke tuchtcommissie.

