
Verenigingsraad Zuid I 

Wie zijn wij 

Tijdens de laatste districtvergadering zijn wij gekozen om district Zuid I te vertegenwoordigen in de 

Verenigingsraad van de KNVB in Zeist. Wij wonen verspreid over het district. Hieronder ziet u ons: 

 

 

Jos Blatter 

Regio: Oost. 

Tel: 040-2537573 

E-mail: josblatter@online.nl 

Commissie: Veldvoetbal 

  

Peter de Bruijn 

Regio: Midden 

Tel: 073-5117864 

E-mail: p.debruijn@home.nl 

Commissie: Sportiviteit en Respect 

 

 

Martien Elshout 

Regio: Midden 

Tel: 0416-377624 

E-mail: elshout-en-tijssen@home.nl 

Commissie: Veldvoetbal 

  

Cor Munsters 

Regio: Oost 

Tel: 0497-574349 

E-mail: c.munsters@chello.nl 

Commissie: Auditcommissie 

 

 

Ben van Olffen 

Regio: West 

Tel: 0166-603889 

E-mail: b.van.olffen@hetnet.nl 

Commissie: Agendacommissie 

  

Jack Peters 

Regio: Oost + zaalvoetbal. 

Tel: 073-5212744 

E-mail: jack.peters@home.nl 

Commissie: Zaalvoetbal 

 

 

Frans Schiereck 

Regio: Midden 

Tel: 078-6513388 

E-mail: schie191@planet.nl 

Commissie: Dienstverlening 

  

Piet van de Schraaf 

Regio: West 

Tel: 0113-341837 

E-mail: vdschraaf@zeelandnet.nl 

Commissie: Dienstverlening 

 

 

Wim Vermeule 

Regio: West. 

Tel: 0118-460842 

E-mail: wamverm@zeelandnet.nl 

Commissie: Voetbaltechnische Zaken 

  

Freek Vorthoren 

Regio: Midden. 

Tel: 06-54611709 

E-mail: freek.vorthoren.knvb@gmail.com 

Commissie:Financiën 

 

 

Wat doen wij 

Wij zijn namens de verenigingen de vertegenwoordigers vanuit het District Zuid I die de belangen van 

het amateurvoetbal in Zeist behartigen. Hierbij stellen we het algemeen belang van het 

amateurvoetbal centraal. Ook specifieke  aandachtspunten en wensen vanuit Zuid I nemen wij mee  

naar onze vergaderingen in Zeist.        

Wij maken deel uit van de Verenigingsraad. Een aantal leden van onze delegatie maakt ook deel uit 

van de Bondsvergadering, dat is de algemene vergadering van de totale KNVB. Wij bereiden ons, 

samen met collega´s van andere districten, voor in commissies in Zeist. Ieder van ons zit in zo´n 

commissie. De taakverdeling staat vermeld bij de foto's hierboven.  

 

Waar komt u ons tegen 

Het districtscollege van Zuid I organiseert regelmatig Kleinschalige Bijeenkomsten.  De leden van de 

verenigingsraad worden ook uitgenodigd op deze bijeenkomsten, die in de plaats treden van de 

clustervergaderingen. Zij hebben echter een geheel ander karakter. Verenigingen, districtscollege en  

de leden van de verenigingsraad kunnen agendapunten opvoeren. Er worden geen besluiten 

genomen.  

U kunt ons ook tegenkomen op de themabijeenkomsten die in Zuid I georganiseerd worden. Natuurlijk 

bezoeken wij ook regelmatig wedstrijden, wij melden ons dan in de bestuurskamer. 

 

Waarvoor kunt u ons bereiken 

Voor de dagelijkse en uitvoerende zaken kunt u direct contact opnemen met de arbeidsorganisatie 

van de KNVB in Breda en Zeist. U kunt desgewenst ook de leden van het districtscollege aanspreken. 

Mochten er na deze contacten nog vragen of opmerkingen bij u zijn, aarzel dan niet om met ons 

contact op te nemen. Ook over beleidsmatige zaken kunt u ons steeds aanspreken. In het overzicht 

hierboven ziet u wie de vertegenwoordigers zijn in elk gebied van ons district. 


