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Contouren bestuurlijke vernieuwing 
amateurvoetbal 

1. Inleiding 
Het bestuur amateurvoetbal staat voor ogen om een structuur te bedenken die passend is voor het 
amateurvoetbal. Een structuur, die aansluit op wensen en verwachtingen van de verenigingen en hun 
vertegenwoordigers, past bij de „levensfase‟ waarin het amateurvoetbal zich als organisatie 
momenteel bevindt, maar die tegelijk valide zal zijn voor de langere termijn. In deze notitie zal worden 
uitgelegd waarom (hoofdstuk 2). 
 
Met als centrale vraag “Wat is de ideale verenigingsstructuur voor de toekomst?” is het bestuur 
amateurvoetbal het afgelopen anderhalf seizoen aan de slag gegaan. In gesprekken - landelijk, op 
districtsniveau en in de regio‟s – werd gekeken naar kenmerken van de bestaande structuur en 
processen en werden toekomstbeelden gepolst bij bestuurders, afgevaardigden en 
belangenorganisaties. Hun meningen leverden ons een viertal denkrichtingen op, uitgaande van een 
vertegenwoordigend-, deskundigen-, professioneel- en bedrijfsmatig model.  
Aan de hand van deze vier denkrichtingen werd gesproken over de structuurelementen die voor de 
organisatie van het amateurvoetbal van belang zijn. Dit leverde genuanceerde antwoorden en 
opvattingen op over aspecten als de wijze van ledenparticipatie, de samenwerking tussen vrijwilligers 
en arbeidsorganisatie en over een gewenste structuur en de bouwstenen hiervan, die als 
uitgangspunten in deze notitie worden verwoord (hoofdstuk 3). 
 
Er is in het amateurvoetbal steun voor vernieuwing en sprake van veranderbereidheid. Organen en 
personen zijn bereid om de eigen positie en rol ter discussie te stellen met het oog op een heldere 
structuur en besluitvorming via herkenbare, kleinschalige en moderne communicatiemogelijkheden. 
  
Na fasen van oriënteren en overdenken is nu een ontwerpfase aangebroken. De raadpleging van alle 
betrokken besturen, de amateurverenigingen en hun afgevaardigden heeft geleid tot een model 
dichtbij het democratisch, vertegenwoordigend model, met elementen van een deskundigenmodel en 
een professioneel model. In eerste instantie willen we de bouwstenen voor een nieuw model 
vaststellen. Een fase later zal gedetailleerde uitwerking plaatsvinden. Daartoe worden de contouren – 
op enkele onderdelen nader toegelicht - in deze notitie verwoord (hoofdstuk 4). Door de beoogde 
situatie met de bestaande te spiegelen komen de min of meer concrete veranderingen in beeld. 
Daarover gaat hoofdstuk 5.  
 
Uiteindelijk gaat het om een voor de verenigingen heldere structuur waarin zij zich herkennen, invloed 
kunnen hebben en inbreng kunnen leveren. In hoofdstuk 6 wordt alvast een doorkijk gegeven in de 
verschillende communicatielijnen die een vereniging daartoe in de toekomst bij de KNVB beschikbaar 
heeft, waarbij districtscolleges optreden als scharnierpunt voor advisering en uitvoering, hetgeen van 
groot belang is om het KNVB werk op maat te kunnen bieden. 
 
Deze notitie gaat niet over de tuchtrechtspraak. De organen die op dat vlak functioneren maar ook de 
bestaande overlegvormen op het gebied van tuchtrecht en reglementering blijven in het kader van 
deze bestuurlijke vernieuwing buiten beschouwing. In deze notitie is nog geen rekening gehouden met 
een verzelfstandigde positie van het zaalvoetbal binnen de KNVB. 
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2. Onze overwegingen 
Het streven naar bestuurlijke vernieuwing kent meerdere oorzaken. We moeten inspelen op interne en 
externe invloeden op (de toekomst van) besturen. Daarnaast levert een kritische blik op de kenmerken 
van de bestaande structuur en processen stof op tot nadenken. Deze noodzaak is de duwende kracht 
achter verandering (paragrafen 2.1 tot en met 2.3). 
  
Aan de andere kant ligt er een beleidsplan Voetbal, met ambities voor de toekomst. Dat vraagt om een 
eigentijdse organisatie waarin snel en slagvaardig maar ook op inzichtelijke wijze tot besluitvorming 
wordt gekomen en de communicatie van en naar verenigingen en leden via directe, korte lijnen 
verloopt. Deze aspiraties vormen een trekkende kracht en daarmee een stevige impuls in de richting 
van een vernieuwde structuur (paragrafen 2.4 en 2.5). 

2.1 Externe overwegingen: invloeden op de toekomst van besturen 
Bestuurlijke vernieuwing is het gevolg van en van belang om in de toekomst beter te kunnen inspelen 
op veranderde maatschappelijke omgevingsfactoren: 

 Professionalisering in sportorganisaties is in volle gang. Dit hangt samen met de grote 
verantwoordelijkheden van bestuurders, het grote tijdsbeslag en de complexiteit van bestuur. Een 
verschuiving is merkbaar van vrijwilligerswerk naar het inzetten van professionals.  
De KNVB is en blijft uit principe een vereniging met (bestuurlijke) vrijwilligers. Om de kwaliteit van 
het hedendaags besturen te waarborgen wordt het steeds belangrijker eisen te stellen aan de 
deskundigheid en competenties van vrijwilligers in de besluitvormende organen.  
 

 De hedendaagse (club)vrijwilliger besteedt minder tijd aan vrijwilligerswerk. Dit geeft te denken 
over de mate waarin wij KNVB vrijwilligers aan het verenigingsniveau onttrekken om te 
participeren in beraadslaging en besluitvorming.  
 

 Mensen hebben steeds meer de drang om zelf keuzes te maken in hun vrijetijdsbesteding, 
hetgeen leidt tot segmentering van het aanbod. Doelgroepbepaling en –benadering worden 
steeds complexer. Men is bereid meer voor sport te betalen maar verwacht dan een compleet 
pakket, professioneel opgezet en van hoge kwaliteit.  Dit vraagt voor leden en bestuurders om een 
eenvoudige en flexibele organisatie.  
 

 Vrijwilligers in clubs en de eigen organisatie vinden het steeds vanzelfsprekender om te 
communiceren via internet en digitaal rechtstreeks meningen te uiten en inspraak te leveren.  
Dit biedt ruimere mogelijkheden om besluitvorming te baseren op directe input van de achterban 
en het tempo te verhogen. Tegelijkertijd opent het de mogelijkheid voor verenigingen om 
rechtstreeks vragen te stellen aan de KNVB en antwoorden te krijgen.  
 

 De trend van rationalisering heeft geleid tot organisaties die zich kenmerken door een streven 
naar effectiviteit en efficiency, naar een hoge mate van voorspelbaarheid en het vastleggen van 
veel regels. Ook de KNVB functioneert vanuit een steeds meer berekend en weloverwogen 
samenstel van beleidskeuzes en een gelaagdheid in de besluitvorming. Regels en procedures 
lijken dan steeds meer doel dan middel te worden. Dit soort organisaties dreigt vaak uit het oog te 
verliezen wat zich werkelijk aan de basis afspeelt.  
Dit vraagt om een verandering waardoor de organisatie directe relaties heeft met de basis bij 
besluitvorming en beleidsuitvoering.  
 

 Vanuit koepels als NOC*NSF maar ook de UEFA en FIFA wordt in het kader van Goed 
Sportbestuur aangedrongen op een transparante bestuursstructuur.  
Het ligt voor de hand de bestaande structuren en processen, inclusief aspecten als 
bestuurssamenstelling, zittingsduur, transparantie en dergelijke tegen het licht te houden. 
 

 In de maatschappelijke positie van het voetbal onderhoudt de KNVB relaties met de rijksoverheid, 
gemeenten en provincies. De daarvoor benodigde wijze van besluitvorming loopt veelal niet gelijk 
met de huidige wijze van besluitvorming binnen de KNVB. Daarnaast leidt dit tot een breed pallet 
aan samenwerking, met voor elk samenwerkingsverband vaak eigen verwachtingen. Hetzelfde 
geldt voor de uiteenlopende afspraken vanuit sponsorpakketten van de KNVB.  
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Willen we snel en kordaat kansen benutten en verwachtingen waarmaken, dan vraagt dat om 
meer bestuurlijke daadkracht en verantwoording achteraf aan de leden.   

2.2 Interne overwegingen: invloeden op besturen 
 Het amateurvoetbal heeft de afgelopen decennia een stormachtige ontwikkeling meegemaakt: 

o nadrukkelijker wordt vanuit een visie en strategie gewerkt; 
o de organisatie richt zich steeds meer naar buiten; 
o het producten- en dienstenpakket is uitgebreid en steeds meer vraaggestuurd; 
o de KNVB is een betrokken partner van de overheid en actief speler op het maatschappelijk 

middenveld.  
Dit vraagt om heroverweging van de bestuurlijke verhoudingen waarbij het bestuur bestuurt en het 
controlerend orgaan controleert. Democratische controle blijft daarbij het uitgangspunt bij de 
vereniging KNVB. Taken en verantwoordelijkheden op het gebied van beleidsvorming en 
beleidscontrole moeten helder afgebakend worden.  

 

 De opkomst van verenigingen bij regio- en clustervergaderingen en de betrokkenheid bij de 
besluitvorming is zeer uiteenlopend in de districten (13-27% in de regio‟s en 35-40% in clusters). 
Verenigingen zijn veelal geïnteresseerd in de concrete dienstverlening en hebben belangstelling in 
de eigen verenigingszaken en de organisatie van hun wedstrijden. Ze zijn sneller bereid om het 
afhandelen van KNVB brede onderwerpen aan ter zake deskundige vertegenwoordigers over te 
laten en vinden makkelijker hun weg naar een districtskantoor. 
Aansluiten op deze ontwikkeling betekent een wijze van besluitvorming waarin we onderscheid 
maken tussen direct voor de verenigingen belangrijke en meer algemene besluiten, bijvoorbeeld 
door een verdergaande mandatering aan de besluitvormende vergadering en bestuur. 
 

 Verenigingen en leden hebben in toenemende mate veranderende wensen en verwachtingen.  
De huidige cyclus van beraadslaging en besluitvorming is lang en intensief.  
Snel reageren op vragen van verenigingen en inspelen op ontwikkelingen, wensen en 
verwachtingen vergt aanpassing van structuur en processen. 

2.3 Overwegingen ten aanzien van de huidige organisatie 
 Het huidige proces van besluitvorming in voor- en najaar is tijds- en arbeidsintensief. Wanneer 

besluiten genomen moeten worden, gaat een voorstel eerst „van top tot teen‟ de organisatie door 
voordat de knoop in de algemene vergadering amateurvoetbal doorgehakt kan worden. 
Gedurende deze cyclus wordt met veel organen over het voorstel overlegd en onderhandeld.  
Een slagvaardigere, minder gelaagde organisatie van dit proces kan tijd en arbeid besparen, die 
dan elders inzetbaar is. 
 

 Het besluitvormingsproces kent onvoldoende onderscheid in keuzes op hoofdlijnen en voorstellen 
op detailniveau. Voorstellen met een operationeel gehalte - besluiten en reglementswijzigingen 
over concrete producten en diensten voor verenigingen en leden - moeten vaak de complete 
cyclus door.  
Van een pure scheiding tussen de wetgevende/controlerende organen en uitvoerende organen is 
geen sprake. Rolvervuiling en verstrengeling van verantwoordelijkheden worden waargenomen. 
Naast de formele structuur kent de KNVB een amateurvoetbalparlement en een kamerstelsel. De 
manier waarop organen vanuit dit stelsel posities innemen, is ondoorzichtig voor verenigingen en 
leden. Kamers bewegen zich op het vlak van het bestuur en op momenten in de adviesrol van een 
hoofdcommissie.  
De verschillen in beleidsstrategische keuzes en controle aan de ene kant en de vele 
beleidstactische en operationele besluiten aan de andere kant moeten eenduidig tot uitdrukking 
komen in de rolverdeling tussen bestuurlijke en controlerende organen.   

  

 De huidige besluitvorming is diffuus. De indirecte vertegenwoordiging – clubs kiezen een aantal 
afgevaardigden en die kiezen op hun beurt weer andere afgevaardigden – leidt tot een afstand: 
verenigingen raken het spoor van besluitvorming bijster en hebben geen directe binding met 
afgevaardigden, die uiteindelijk de besluiten nemen.  
De KNVB wil een organisatie zijn die veel waarde hecht aan een directe vertegenwoordiging, het 
afleggen van verantwoordelijkheid voor besluitvorming en communicatie hierover. 

 



4 
 

 
Contouren bestuurlijke vernieuwing amateurvoetbal 
ArBe/21.09.‟11/11 

 
 

 Het democratische gehalte van besluitvorming vertoont slijtage, al is dit regionaal verschillend. De 
opkomstpercentages van regio/-clustervergaderingen variëren van 13-27% in de regio‟s tot 35-
40% in de clusters. 
De geringe deelname en betrokkenheid roept vragen op naar de wenselijkheid van de huidige en 
toekomstige vormen van beraadslaging en inbreng door verenigingen.  
De besluitvorming zou aan kracht kunnen winnen als we het democratisch gehalte hoog houden 
door directe raadpleging en directe vertegenwoordiging. 

 

 Besluitvorming voor het gehele amateurvoetbal, met inachtneming van districtsverschillen, vindt 
plaats in het bestuur amateurvoetbal. Er is geen sprake van eigenstandige besluitvorming door 
districtsbesturen. Districtsbesturen zijn, naast adviseurs voor landelijk beleid, uitvoeringsorganen 
met discretionaire ruimte. 
Eén besluitvormend orgaan in het amateurvoetbal volstaat, waarbij bestuurlijke 
vertegenwoordiging op districtsniveau van belang blijft.  
Daar waar geen bestuursbesluiten op districtsniveau meer worden genomen, ontvalt de basis voor 
het bestaan van districtscommissies als adviserende organen. Uitvoerende taken op 
commissieniveau krijgen gestalte in werkcommissies en werkgroepen.  

2.4 Visie op de toekomst 
De KNVB bevordert de actieve en passieve voetbalbeleving van en voor iedereen, op een 
maatschappelijk verantwoorde wijze, en wil daarbij dé toonaangevende sportorganisatie zijn. Het 
amateurvoetbal staat voor kernwaarden als passie, servicegerichtheid, professionaliteit, 
verantwoordelijkheid nemen en leidend zijn. 
 
Achter deze kernwoorden schuilt een wereld aan ambitieuze beleidvoornemens. De KNVB wil de 
verbindende factor in de voetbalsport zijn en streeft naar een leidende functie als grootste sportbond 
in Nederland. Als rode draad in het beleidsplan staat het verhogen van de service: meer gemak en 
meer mogelijk voor clubs. Voorbeelden hiervan zijn digitalisering, meer kleinschalige en themagerichte 
bijeenkomsten over voetbal. Ook het online meten van tevredenheid en het onder KNVB leden 
verzamelen van suggesties voor verbeteringen worden als doelen gesteld.  
Het voldoen aan de doelstellingen van het beleidsplan voetbal 2009-2014 stelt nieuwe eisen aan en 
vraagt om versterking van de KNVB organisatie. Openstaan voor verandering is het motto van 
verenigings- en arbeidsorganisatie. Bestuurlijke vernieuwing biedt mogelijkheden om de gewenste 
doelstellingen te bereiken. 

2.5 Dynamiek van organiseren en communiceren 
De KNVB van de toekomst streeft naar het imago van een voetbalbond die er is voor zijn verenigingen 
en leden en samen met hen het voetbal in Nederland vorm geeft. Een organisatie met zo‟n ambitie wil 
voldoen aan kenmerken als: 

 Een open dialoog met verenigingen, op allerlei manieren, waardoor we weten wat er leeft en wat 
de verenigingen willen en dat omzetten in praktijk; 

 Overzichtelijke en snelle besluitvorming over zaken die voor verenigingen ertoe doen. 
We moeten goed kijken naar de omvang en inrichting van de structuur en de organen daarbinnen, 
door wie wordt geadviseerd en wie de besluiten neemt. Vraagstukken op operationeel vlak moeten we 
dicht bij verenigingen organiseren en overlaten aan de districtsorganisatie (vrijwilligers en 
arbeidsorganisatie), die daarop ook nu al door de verenigingen wordt aangesproken. 
  
Het is essentieel om kansen vanuit de landelijke overheid, gemeenten en sponsoren, zeker als die 
een katalyserende werking hebben op het succes van het KNVB beleid, snel te pakken.  
Snel en alert handelen is een vereiste in een organisatie van de toekomst. 
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3. Uitgangspunten 
Het formuleren van de contouren van bestuurlijke vernieuwing gebeurt vanuit een aantal 
uitgangspunten, mede gebaseerd op de gesprekken met besturen, afgevaardigden en 
belangenorganisaties: 
1. Besturen, districten, verenigingen en hun vertegenwoordigers vormen de verenigingsorganisatie 

van het amateurvoetbal, die samen met de arbeidsorganisatie staat voor beleid, uitvoering en 
controle; 

2. Besturen geschiedt vanuit een in omvang beperkt stelsel van organen en posities in 
beraadslaging en besluitvorming. Er is sprake van een maximale inzet van beschikbare 
deskundigheid van vrijwilligers voor de uitvoering en advisering ten behoeve van clubs en dichtbij 
de basis. 

3. Het succes van vernieuwde structuren en processen is afhankelijk van de wijze waarop door 
mensen wordt omgegaan met hun posities en rollen; 

4. Een scheiding in beleidsvoorbereiding (en –bepaling) aan de ene kant en controle aan de andere 
kant, is werkbaar vanuit een vertrouwen in elkaars rollen en een gedegen verantwoording hiervan 
over en weer, hetgeen inhoudt: 
a. Vertrouwen in deskundigheid van bestuur en haar adviseurs alsmede van controleurs, om 

algemene zaken waarvoor verenigingen minder tot weinig interesse hebben, deskundig en 
snel te kunnen afhandelen; 

b. Vertrouwen in de kwaliteit van het bestuur en adviseurs om het bestuur te adviseren over 
randvoorwaarden waaronder verenigingen het voetbal organiseren; 

c. Vertrouwen in de kwaliteit en deskundigheid van de controleurs om voorstellen en uitvoering 
te beoordelen op het belang van het voetbal, de verenigingen en voetballers/voetbalsters en 
overige doelgroepen en leden; 

d. Heldere definities/omschrijvingen van de taken van deze organen, op basis waarvan 
verantwoording kan worden afgelegd. 

5. Betrokkenheid van verenigingen via een directe (deels face to face) en snelle (deels digitale) route 
bij voor het voetbalspel belangrijke voorwaarden en uitvoeringsvragen, waaruit beleidsinformatie 
en draagvlak kan worden verkregen; 

6. Directe betrokkenheid van een district bij de uitvoering van beleid waardoor regionale kennis en 
ruimte voor gebiedsspecifieke kenmerken en regionale differentiatie gewaarborgd zijn; 

7. Een KNVB die dicht bij verenigingen en leden staat door een interactieve en vraaggestuurde 
dienstverlening en optimaal gebruik van communicatielijnen;  

8. Afgevaardigden en bestuurders die gekozen worden op basis van deskundigheid en affiniteit. 
 

Vanuit deze uitgangspunten kan een aantal criteria worden geformuleerd waaraan een te ontwikkelen 
structuur/model moet voldoen: 

 Borging van het democratisch gehalte in het amateurvoetbal;  

 Invloed van onderop: ruimte voor voorstellen, feedback en tevredenheidmetingen via verenigingen 
en vanuit inbreng van werkcommissies en werkgroepen; 

 Organisatie van betrokkenheid bij en van verenigingen; 

 Organisatie van de beleidsformulering, -advisering, -initiatief en -controle: 
o Controle op bestuur en directie/arbeidsorganisatie; 
o Advisering aan bestuur; 
o Beleidsinitiatieven en (sturing/toezicht op) beleidsuitvoering vanuit bestuur; 
o Beleidsvoorbereiding en –uitvoering door directie/arbeidsorganisatie; 
o Verhouding tussen KNVB vrijwilligers en arbeidsorganisatie; 
o Behoud van de bestuurlijke deskundigheid van KNVB vrijwilligers in een (nader te 

omschrijven) gewijzigde rol ter ondersteuning van verenigingen en verenigingsbesturen; 
o Communicatie: directe contacten en digitale manieren. 
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4. Bouwstenen voor een vernieuwde structuur 
 

Structuur en positie daarin Rollen Relaties Overige toelichting 
Verenigingsraad, bestaande uit  
 60 leden  
(was: algemene vergadering 
amateurvoetbal) 

 Kaderstellend op hoofdlijnen, 
inclusief het budgetrecht 

 Beleidscontrolerend 

 Regelgeving: Statuten, 
bondsreglementen en deel 
reglementering amateurvoetbal 
[nader uit te werken] 

 

 Binnen kaders is BAV belast met 
beleidsvoering 

 Verenigingsraad controleert BAV 
(als vertegenwoordigend orgaan) 

 Zie aanvullende toelichting no.1. 

Lid verenigingsraad 
(was: afgevaardigde amateurvoetbal) 

 Controleren in de verenigingsraad 
het BAV 

 Leden worden direct door 
verenigingen op digitale wijze 
gekozen  

 Verkiezing vindt plaats op basis van 
een algemeen profiel 

 Ieder district kiest een gelijk aantal 
van tien leden, waarvan er 1 (mede) 
deskundig is op zaalvoetbal 

 Ieder lid van de verenigingsraad 
heeft een gelijke stem in de 
standpuntbepaling 
 
 

 Het door verenigingen zelf kiezen 
van hun vertegenwoordigers staat 
centraal 

 Profiel: zie aanvullende toelichting 2 

 Digitale verkiezingen:  
zie aanvullende toelichting 3. 

 Gelijk aantal stemmen:  
zie aanvullende toelichting 4. 

 De maximale zittingstermijn is 
dezelfde als die van bestuurders, 
volgens de code Goed Sportbestuur 
(4 x 3 = 12 jaar) 
 
 
 

Bestuur amateurvoetbal, bestaande uit 3 
DB leden en 6 algemeen bestuursleden 

 Beleidsvoorbereiding en –bepaling, 
actief in een vroege fase van de 
beleidsontwikkeling 

 Sturing van beleidsvoering 

 Toezicht op beleidsuitvoering 

 Regelgeving amateurvoetbal 
[nader uit te werken] 

 Het BAV draagt een collectieve 
verantwoordelijkheid 

 Het BAV legt verantwoording af aan 
de verenigingsraad voor beleid en 
uitvoering in het gehele 
amateurvoetbal (incl. districten) 

 Het BAV legt uitgangspunten voor 
beleid voor aan verenigingsraad. De 
arbeidsorganisatie werkt deze na 
goedkeuring verder uit ten behoeve 
van bestuurlijke besluitvorming 

 
 

 Regelgeving voor het 
amateurvoetbal, binnen de 
contouren van goedgekeurd beleid 

 Beleidsontwikkeling via interactie/ 
samenspraak tussen bestuur en 
directie/arbeidsorganisatie 

 Directiereglement en jaarlijks 
delegatiebesluit voorzien in een 
heldere relatie tussen verenigings- 
en arbeidsorganisatie 
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Structuur en positie daarin Rollen Relaties Overige toelichting 
Bestuurders amateurvoetbal  DB leden (voorzitter, vicevoorzitter, 

penningmeester) vertegenwoordigen 
het amateurvoetbal in het 
bondsbestuur 

 Elk algemeen bestuurslid is 
verantwoordelijk voor een 
inhoudelijke portefeuille en is belast 
met toezicht op/sturing van de 
beleidsvoering in een district 

 Voorzitter en leden BAV worden 
gekozen door de verenigingsraad, 
op basis van deskundigheid 

 De algemeen bestuurder die de 
verantwoordelijkheid heeft over een 
district, wordt door de verenigingen 
uit dit district voorgedragen en is 
afkomstig uit het betreffende district 

 Kandidaten voor de functie van 
algemeen bestuurder behoren te 
voldoen aan een door het bestuur 
amateurvoetbal vastgesteld profiel  

 De algemeen bestuurder, 
verantwoordelijk voor een district, 
bewaakt in dat district de uitvoering 
van het landelijk gekozen beleid 

 Voorkeur hebben personen die 
affiniteit hebben met voetbal 

 De maximale zittingstermijn blijft 
conform de code Goed Sportbestuur 
12 jaar (4 x 3 jaar); geregistreerde 
functiejaren prolongeren 

Districtscollege, bestaande uit de 
landelijk bestuurder amateurvoetbal en 
(minimaal) zes collegeleden (was: 
districtsbestuur) 

 Bewaking (samenhang) en sturing 
van de uitvoering/concretisering  

 Communicatie: voeling houden met 
verenigingen, officials en 
doelgroepen, met het oog op 
maatwerk in het district 

 Representatie 

 De voorzitter van het districtscollege, 
zijnde het lid bestuur 
amateurvoetbal, verantwoordt zich 
aan het BAV en wordt bijgestaan 
door de collegeleden 

 Het districtscollege vormt een 
belangrijke verbinding van KNVB 
naar verenigingen, officials en 
doelgroepen 

 Het districtscollege wordt 
ondersteund door en werkt samen 
met de (districts-)arbeidsorganisatie 

Leden districtscollege 
[was: districtsbestuurders] 

 Toezicht op/sturing van portefeuille 

 Mede adviseren van het BAV via 
een adviesorgaan 

 Districtsspecifieke zaken inbrengen 
in het landelijk adviesorgaan 

 Het collegelid wordt (op voordracht 
van het districtscollege) benoemd 
door BAV, op basis van 
deskundigheid 

 Tevens lid van een adviesraad (voor 
eigen portefeuille) 

 Samenspraak met beroepskrachten 

 Face to face contacten met 
verenigingen 

 In eerste instantie de 
portefeuilles/beleidsterreinen 
veldvoetbal, zaalvoetbal, arbitrage, 
voetbaltechnische zaken, 
ondersteuning clubbesturen en 
sportiviteit en respect 

 Ruimte voor flexibiliteit, themagewijs/ 
speerpunten (zoals vrouwenvoetbal) 

 Voorkeur hebben personen die 
affiniteit hebben met voetbal 

 De maximale zittingstermijn blijft 
conform de code Goed Sportbestuur 
12 jaar (4 x 3 jaar); geregistreerde 
functiejaren als districtsbestuurder 
(in de staande structuur) 
prolongeren 
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Structuur en positie daarin Rollen Relaties Overige toelichting 
Adviesraden ,  
[was: hoofdcommissie] 
bestaande uit landelijk bestuurder als 
voorzitter en lid districtscollege per 
district (voor de betreffende portefeuille) 

 Advisering – gevraagd en 
ongevraagd - aan BAV over 
beleidsvoering 

 Districtsspecifieke elementen in 
besluitvorming meenemen 

 Een lid districtscollege met een 
bepaalde portefeuille is automatisch 
lid van de gelijknamige adviesraad 

 Adviesraden: in eerste instantie de 
portefeuilles/beleidsterreinen 
veldvoetbal, zaalvoetbal, arbitrage, 
voetbaltechnische zaken, 
ondersteuning clubbesturen en 
sportiviteit en respect 

 Ruimte voor flexibiliteit, themagewijs/ 
speerpunten (zoals vrouwenvoetbal) 

  Landelijk wordt voorzien in een 
auditcommissie financiën 

 (beleids)voorstellen van de zijde van 
verenigingen en commissies moeten 
via een korte lijn tot advisering door 
een adviesraad en besluitvorming 
BAV komen 

 Adviezen zijn niet bindend 

Verenigingsraadpleging:  
leden Verenigingsraad met verenigingen  
 
 
[optioneel] 

 Leden verenigingsraad kunnen 
informatie ophalen bij clubs, ten 
behoeve van de controlerende taak 
alsmede rond landelijke 
onderwerpen, die instemming van de 
verenigingsraad vergen 

 In beginsel wordt ingezet op een 
digitale vorm van raadpleging 

 Verenigingen hebben additioneel de 
mogelijkheid hun vertegenwoordiger 
informatie mee te geven in een 
bijeenkomst 

 Het organiseren van een additionele 
vorm van raadpleging in een district 
is optioneel en kan worden ingevuld 
als een district dit wenselijk acht met 
het oog op het voorkomen van een 
gevoel bij verenigingen dat de 
besluitvorming van de KNVB te veraf 
staat. 

 Zie aanvullende toelichting onder 5 

Verenigingen  Verkiezen leden verenigingsraad 

 Voordragen lid BAV 

 Inspraak in voetbalgerelateerde 
onderwerpen 

 Inbreng, input en feedback op 
kwaliteit van dienstverlening en 
ondersteuning (klanttevredenheid) 

 Inbrengen voorstellen via district 

 Invloed op besluitvorming, indirect 
via verkiezing van leden en delegatie 
aan verenigingsraad 

 Invloed op besluitvorming 
voetbalgerelateerde onderwerpen 

 Inbreng ten behoeve van BAV, 
districtscollege en/of leden 
verenigingsraad:  

 Betrokkenheid verenigingen is  
gegarandeerd 

 Verenigingen kunnen stem doen 
gelden in beleidsvoorbereiding en 
kwaliteit van de uitvoering 

 Directe invloed op besluiten en 
directe dienstverlening op vragen 

 Zie aanvullende toelichting onder 6 
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Structuur en positie daarin Rollen Relaties Overige toelichting 
Werkcommissies/werkgroepen  Meedenken over uitvoering 

 Uitvoering concrete activiteiten en 
werkzaamheden op district- en 
regionaal niveau, ten behoeve van 
KNVB en verenigingen 

 Benoeming wordt bekrachtigd door 
BAV, op voordracht van 
districtscollege 

 Een functionele relatie tussen lid 
districtscollege en werkcommissie/ 
werkgroep op betreffende deelterrein  

 Samenwerking op uitvoerend vlak 
met arbeidsorganisatie 

 Ruimte op districtsniveau voor 
voorstellen inrichting stelsel van 
werkcommissies en werkgroepen 

 Benoeming geschiedt telkens voor 
een periode van drie seizoenen 

Directie/arbeidsorganisatie  Beleidsvoorbereiding en –advisering 

 Uitvoering van vastgesteld beleid 

 De directeur amateurvoetbal legt 
verantwoording af aan het BAV 

 De arbeidsorganisatie legt 
verantwoording af aan de directeur  

 Er bestaat een functionele relatie 
tussen voorzitter districtscollege en 
districtsmanager 

 Er is sprake van een heldere relatie 
tussen verenigings- en 
arbeidsorganisatie (met heldere 
rollen, bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden) 
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Organogram nu            Organogram toekomst 
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Aanvullende toelichting bouwstenen 
 
1. Aantal leden verenigingsraad  
In eerste instantie wordt ingezet op 60 leden van de verenigingsraad, met de bedoeling om drie 
seizoenen na invoering van de vernieuwde structuur over te gaan op een samenstelling met 30 leden. 
 
Een verenigingsraad met 30 leden is, gezien de vernieuwde taakstelling van een toekomstig raadslid, 
voldoende. In het veranderproces daar naartoe zal sprake zijn van een groeimodel, waarmee 
tegemoet gekomen wordt aan een behoefte tot stapsgewijze omvorming op dit onderdeel.  
 
Bij introductie van de vernieuwde structuur wordt gewerkt vanuit een denkbeeld waarin de 
verenigingsraad een belangrijke plaats inneemt in het stellen van kaders en controleren van het 
bestuur amateurvoetbal op de wijze waarop binnen die kader wordt gewerkt. Een lid van deze 
verenigingsraad is mede belast met het rollenpakket: 
a. Beslist op hoofdlijnen, op voorstel van het bestuur amateurvoetbal (inhoudelijke en financiële 

jaarstukken);  
b. Controleert en velt daarmee een oordeel velt (beleidsstrategische) voorstellen dan wel reageert 

op (beleidstactische) besluiten van het bestuur amateurvoetbal;  
c. Initiatief neemt tot agendering vanuit signalen van de achterban, maar dit fundeert op gedegen 

onderzoek onder de verenigingen naar behoefte/wensen/mate van tevredenheid (gebruikmakend 
van de moderne, digitale middelen als ledenpanel); 

d. Zich vooral baseert op beleid-/managementinformatie die het bestuur amateurvoetbal hanteert ter 
onderbouwing van voorstellen en besluiten, voortkomend eveneens uit onderzoek naar 
behoefte/wensen/mate van tevredenheid (gebruikmakend van de moderne, digitale middelen als 
Community panel) onder de verenigingen; 

e. Slechts incidenteel kiest voor het „ophalen‟ van informatie bij verenigingen via bijeenkomsten 
(gezien de trend van een lage opkomst/inbreng van clubs) en face to face contacten beperkt tot 
strategische beslissingen, waarover het lid van de verenigingsraad – incidenteel – bij uitzondering 
echt aan tafel wil. 

 

2. Profiel lid verenigingsraad  
 De kandidaatstellingsprocedure zal een open aangelegenheid zijn. Het wervingsproces kan aan 

de hand van een vooraf opgesteld algemeen profiel doorlopen worden, waar de volgende 
competenties relevant zijn: 
o Affiniteit met voetbal; 
o Kunnen overzien van consequenties van besluiten voor clubs; 
o Inzicht in maatschappelijke rol voetbal / sport; 
o Kennis over bestuurlijke- en bedrijfsmatige processen; zicht hebben op wat zich in 

organisaties afspeelt; 
o Oog hebben voor algemeen KNVB belang; 
o Een passend werk- en denkniveau. 

 Een gespreide herkomst van de leden ligt voor de hand; op voorspraak van de districten wordt dit 
vormgegeven. 
 

3. Digitale verkiezingen  
 Het organiseren van verkiezingen via speciaal te organiseren bijeenkomsten veronderstelt een 

betrokkenheid vanuit verenigingen bij het verkiezen van hun vertegenwoordigers c.q. de feitelijke 
deelname; dit sluit niet aan op het beeld dat vanuit de praktijk en intenties bestaat over de mate 
van betrokkenheid van clubs en ligt dus niet voor de hand. 

 Vanuit een modernere leest geschoeid, wordt ingezet op een digitale verkiezing; technisch is het 
mogelijk desgewenst dan uit te gaan van een gebiedsindeling.  

 Desgewenst kan een verkiezingsbijeenkomst worden georganiseerd waarin met de kandidaten 
van gedachten kan worden gewisseld. 

 Digitaal bestaan ruime mogelijkheden om informatie te krijgen over de te verkiezen personen: een 
CV met foto, een persoonlijke motivatie en eventuele speerpunten/affiniteit. 

 Bij verkiezing vanuit meerdere personen kan sprake zijn van accentverschillen in motivatie en het 
voldoen aan een functieprofiel. De verenigingen zijn vrij om daarin zelf een keuze te maken. 



12 
 

 
Contouren bestuurlijke vernieuwing amateurvoetbal 
ArBe/21.09.‟11/11 

 
 

 Een digitale verkiezing kan leiden tot meer opkomst van verenigingen die een stem uitbrengen; er 
bestaan laagdrempelige en aantrekkelijke manieren om via „community panels‟ participatie te 
stimuleren. 
 

4. Gelijk aantal stemmen  
 In de vernieuwde situatie krijgt besluitvorming door de verenigingsraad een ander karakter. Het 

gaat om een landelijk standpunt waarin de afkomst uit een district voor de leden van de 
verenigingsraad niet ertoe doet. De verschillen per district zijn, als het goed is, al meegenomen in 
de voorstellen van het bestuur amateurvoetbal (met een uniform en een eventueel 
gedifferentieerd deel). 
Een lid van de verenigingsraad wordt geacht – samen met de andere leden – een standpunt in te 
nemen voor en vanuit de belangen van het gehele amateurvoetbal. 

 Een gewogen stemverhouding past niet in de vernieuwde situatie; er is in beginsel geen (eerder 
ingenomen) standpunt van het district waaraan een stemverhouding en -gedrag kan worden 
ontleend; voorstellen worden gefundeerd met beleidsinformatie over de (wensen van) 
verenigingen in het totale amateurvoetbal en deze gegevens bepalen het standpunt van een lid 
van de verenigingsraad. 

 

5. Verenigingsraadpleging 
Per district zal een passende vorm worden gekozen. Daartoe zal het bestuur amateurvoetbal met het 
districtscollege in gesprek gaan. Daarbij wordt uitgegaan van de volgende beginselen: 

 Een verenigingsraadpleging is optioneel per district, naar inrichting en schaalgrootte; het is een 
bijzondere vorm van overleg tussen een lid verenigingsraad en de verenigingen hetgeen niet moet 
worden gezien als de – op initiatief van een districtscollege – te houden kleinschalige 
contactmomenten (zoals voetbalcafés, inloopavonden, e.d.) 

 In een nieuwe situatie zal een lid verenigingsraad veel informatie destilleren uit de voorstellen van 
het bestuur amateurvoetbal zelf en uit digitale opiniepeiling via het community panel. Daarnaast 
heeft hij de mogelijkheid om via een digitale forumdiscussie direct met de achterban tot een 
kwalitatieve afweging te komen; het feitelijk, periodiek aan tafel gaan ligt dan minder voor de hand 

 Het initiatief tot een verenigingsraadpleging kan van een lid uitgaan, dat – vanuit zijn 
controlerende taak – behoefte heeft aan een contactmoment over een vraagstuk van strategische 
aard en beleidsvoorstellen van het bestuur (te denken valt aan het voorbeeld van invoering van 
een topklasse); in overleg met de voorzitter van het districtscollege kan daartoe worden 
overgegaan 

 Een verenigingsraadpleging maakt geen formeel deel uit van een besluitvormingsproces; in de 
betreffende planning wordt hiervoor geen plaats ingeruimd teneinde te voorkomen dat beoogde 
efficiencywinst verloren gaat. 

 

6. Initiatieven verenigingen  
 Vanuit de focus op serviceverbetering in de districten kan worden uitgegaan van het actief 

oppakken van signalen van verenigingen door het district; daarop wordt in het toekomstige model 
ingezet, vanuit een onderscheid in zaken die: 
a) meteen door de arbeidsorganisatie worden afgehandeld; 
b) aandachtspunten ter verbetering van het proces en inhoud (operationeel), die door de 

arbeidsorganisatie kunnen opgepakt; 
c) aandachtspunten/beleidsactiviteiten ter verbetering van de inhoud (beleidstactisch), die in de 

verenigingsorganisatie door het bestuur amateurvoetbal worden afgehandeld, mede op advies 
van het districtscollege en na advisering door een adviesraad; 

d) beleidsactiviteiten (beleidsstrategisch) die vragen om een standpunt van de verenigingsraad, 
op advies van het bestuur amateurvoetbal en na advisering door een adviesraad. 

 Onderwerpen die leiden tot voor verenigingen bindende keuzes moeten draagvlak hebben; het is 
zaak een initiatief/idee vanuit een vereniging of deelgebied dan ook te toetsen op draagvlak. Dat 
gebeurt via het digitale community panel snel en direct (op initiatief van districtscollege, bestuur 
amateurvoetbal en/of een lid verenigingsraad). 

 Met een gebiedsonafhankelijke opiniepeiling wordt voorkomen dat een idee al „strandt‟  in een 
bepaald district of regio/cluster; voorstellen formuleren vanuit een totaalbeeld van de meningen 
vanuit het gehele land heeft de voorkeur. 
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5. Concrete veranderingen 
Een vernieuwde structuur op basis van de in hoofdstuk 4 genoemde bouwstenen en beschreven 
posities en rollen leidt tot een veranderbeweging van een bestaande naar een gewenste situatie.  
 
De belangrijkste veranderingen kunnen als volgt worden aangeduid: 
 

 Verenigingen kiezen rechtstreeks hun vertegenwoordigend orgaan op het hoogste niveau: de 
verenigingsraad. 

 De verenigingsraad is het enige kaderstellende en controlerend orgaan; daarnaast is er een 
regelgevende bevoegdheid, in beginsel voor Statuten en bondsreglementen en een 
(kaderstellend) deel van de reglementen amateurvoetbal. 

 Voor de leden van de verenigingsraad gaat een maximale zittingstermijn van 12 jaar gelden, 
waardoor doorstroming van onderop is gewaarborgd. 

 Er bestaat een rechtstreekse, heldere communicatielijn vanuit de verenigingsraad naar de 
verenigingen en leden waardoor besluiten en standpunten transparant zijn voor iedereen. 
 

 Regio-/clustervergaderingen en districtsvergaderingen bestaan niet meer; een voor het district 
passende, informele vorm van raadpleging van verenigingen door de leden van de 
verenigingsraad geschiedt vooral via een digitaal community panel. 
 

 Het bestuur amateurvoetbal wordt het enige bestuursorgaan binnen het amateurvoetbal. 

 Het bestuur amateurvoetbal legt verantwoording af aan de verenigingsraad voor beleid en 
uitvoering in het gehele amateurvoetbal. 

 Regelgeving kan voor een groot deel worden gezien als een middel om de door de 
verenigingsraad gemaakte inhoudelijke (strategische) keuzes en door het bestuur amateurvoetbal 
(in de beleidsvoering) genomen besluiten vast te leggen; deze bevoegdheid is voor de 
reglementen amateurvoetbal (met name over regels in de praktijk en uitvoering van kaders) in 
handen van het bestuur amateurvoetbal.  

 De leden van het bestuur amateurvoetbal worden op basis van deskundigheid en affiniteit 
gekozen door de verenigingsraad; de voorzitter van een districtscollege wordt niet in het district 
gekozen maar door de verenigingen voorgedragen. 
 

 Per portefeuille bestaat een landelijke adviesraad, in te stellen door het bestuur amateurvoetbal.  
 

 In elk district bestaat een districtscollege dat een nadrukkelijke rol vervult in de communicatie met 
de achterban: verenigingen/officials/doelgroepen. 

 Een districtscollege is belast met de implementatie (uitvoering, evaluatie, bijsturing en advisering) 
van beleid; de huidige aanduiding „districtsbestuur‟ komt te vervallen. 

 Aangezien het bestuur amateurvoetbal ook verantwoordelijk is voor hetgeen door of via een 
districtscollege gebeurt, ligt bij het bestuur amateurvoetbal de bevoegdheid de personen te 
benoemen die hiervan deel uitmaken (met uitzondering van de voorzitter). Deze benoeming zal op 
voordracht van het districtscollege gebeuren. 

 De samenstelling (inhoud van de portefeuilles) van het districtscollege wordt bepaald aan de hand 
van de portefeuilles in de adviesraden en in het bestuur amateurvoetbal.  

 Districtcolleges en de (district)arbeidsorganisatie hebben ruimte om in districtsspecifieke 
omstandigheden inhoudelijk te voorzien binnen de marges die in de landelijke besluitvorming 
expliciet worden aangegeven. 
 

 Op districtsniveau zijn er geen adviescommissies meer; daarentegen werken we onverkort met 
werkcommissies en werkgroepen dicht bij verenigingen en leden die door het bestuur 
amateurvoetbal worden benoemd op voordracht van het districtscollege. 
 

 Een groot aantal KNVB vrijwilligers krijgt in de nieuwe structuur een nieuwe uitdaging: werken 
vanuit een nieuwe functie met daarbij een vernieuwd rollenpakket. Personen waarvoor in de 
nieuwe structuur de eigen functie vervalt, wordt de gelegenheid geboden een functie te gaan 
vervullen in de vorm van het ondersteunen van verenigingen. Men gaat een belangrijke bijdrage 
leveren aan een nieuw concept van dienstverlening aan verenigingen dat zich richt op het helpen 
van verenigingen in het bepalen en waarmaken van hun ambitie.  
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6. Communicatie verenigingen 
In het werken aan een KNVB die klaar is voor de toekomst staat het belang van de verenigingen 
centraal. Verenigingen verwachten aan de ene kant ondersteuning en antwoorden op hun specifieke 
vragen en aan de andere kant KNVB beleid met het oog op continuïteit van een vereniging van de 
toekomst. Besluiten moeten herkenbaar zijn voor een vereniging. De vereniging moet hierover hebben 
kunnen mee denken, praten en beïnvloeden. Dat is de uiteindelijke winst die moet worden behaald. 
 
Als de contouren van de toekomst zuiver worden neergezet en ingevuld, ontstaat er in het nieuwe 
model voor verenigingen een pallet aan gelegenheden om met de KNVB te communiceren. De 
vereniging heeft hiervoor een aantal lijnen over en weer ter beschikking, die kort en herkenbaar zijn en 
op maat kunnen worden toegepast. De ene keer gaat het dan om iets concreets dat een 
clubbestuurder afdoet met een medewerker van het districtskantoor, een andere keer bieden we de 
vereniging de kans om mee te praten over ontwikkelingen in het voetbal en de KNVB.  
 
De relatie met de verenigingen verloopt op elk niveau via verschillende lijnen: 

 KNVB: ontwikkelt ruime mogelijkheden voor doelgroepgericht en direct e-mailverkeer; 

 KNVB: verzorgt actuele informatie aan verenigingen, onder meer via internet en 
downloadcentrum; 

 KNVB: draagt zorg voor een community panel waarin verenigingen kan worden gevraagd om een 
standpunt of opinie. 
 

 Verenigingsraad: leden verenigingsraad kunnen verenigingen raadplegen alvorens ze 
(strategische) beslissingen gaan nemen of vanuit hun controlerende taak standpunten innemen 
 

 Bestuur amateurvoetbal: verenigingen geven input ten behoeve van beleidsontwikkeling en 
besluitvorming. 

 Bestuur amateurvoetbal: over alle besluiten die voor clubs van belang zijn, wordt actief 
geïnformeerd, algemeen en aan specifieke doelgroepen. 
 

 Districtscollege: verenigingen geven input over uitvoeringsvraagstukken. 

 Districtscollege:  
o onderhoudt contacten met en consulteert verenigingen over thema‟s; 
o heeft periodiek overleg met vertegenwoordigers van verenigingen (of onderdelen daarvan) via 

kleinschalige bijeenkomsten, jeugdoverleg, inloopavonden en dergelijke;  
o geeft aan verenigingen/officials/doelgroepen uitleg over de uitvoering; 
o verzorgt de representatie bij bijzondere gelegenheden (onderscheidingen, 

kampioenschappen, jubilea). 
 

 Vrijwillige KNVB vertegenwoordigers: via werkcommissies en werkgroepen worden 
verenigingen/officials/doelgroepen geholpen in de uitvoering van taken en het oplossen van 
problemen en vraagstukken; mede door de extra inzet van vrijwilligers worden verenigingen 
ondersteund bij de uiteenlopende bestuurlijke vraagstukken. 
 

 Arbeidsorganisatie: onderhoudt de dagelijkse contacten in de uitvoering van taken en het 
ondersteunen van verenigingen en voert als zodanig gesprekken en communiceert schriftelijk. 

 Arbeidsorganisatie: verzamelt bij de clubs input van feiten, genereert managementinformatie, 
inventariseert wensen en verwachtingen met het oog op uitvoering en tevredenheid. 
 

 Verenigingen: spreken zich regelmatig uit over de dienstverlening van de KNVB, ondermeer door 
middel van tevredenheidmetingen en community panel. 

 Verenigingen: uiten wensen en doen voorstellen in de rechtstreekse contacten met het 
districtscollege en de arbeidsorganisatie van het district. 

 Verenigingen: voeren overleg met de KNVB over individuele zaken en communiceren schriftelijk. 
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Communicatielijnen met verenigingen in beeld 
 

 

Wat betekent dit concreet voor verenigingen? 
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7. Vervolg 
In het najaar worden de contouren van bestuurlijke vernieuwing vastgesteld. Daarna zal toegewerkt 
worden naar een nieuwe situatie. Dat betekent nadere keuzes op inhoud en reglementering van de 
nieuw beoogde situatie. Dit laatste zal veel voeten in de aarde hebben.  

 Een stappenplan moet voorzien in een logische volgorde van aanpak en beslissingen; vroegtijdig 
verkiezen/benoemen van de organen voor de nieuwe verenigingsorganisatie biedt de mogelijkheid 
om scheidende afgevaardigden, bestuurders en commissieleden een andere passende 
vrijwilligersfunctie aan te bieden en hen hierin correct en met zorg te begeleiden en voor te 
bereiden. 
Het opstellen van dit stappenplan heeft prioriteit, met name omdat het van belang is hiermee 
inzicht te geven in het veranderproces en de zorg die uitgaat naar verantwoorde stappen daarin. 
Ernaar gestreefd wordt hierover op hoofdlijnen bij de behandeling van de contourennota in de 
regio- en clustervergaderingen enig inzicht te kunnen geven. 

 Teneinde het veranderproces verantwoord vorm te geven, zal worden gekozen voor een 
projectstructuur. 

 Van belang is een uitwerking van de contouren en daarbinnen met name de afbakening van taken 
en bevoegdheden van de verenigingsraad en het bestuur amateurvoetbal c.q. de districtscolleges; 
met het oog op draagvlak ligt het voor de hand dit te doen met een vertegenwoordiging van de 
huidige algemene vergadering (coördinatiekamer).  

 Het formuleren van nieuwe regelgeving voor de beoogde situatie is complex en vergt tijd; hierin 
vindt verankering plaats van de (nadere) keuzes voor het nieuwe model 

 Een overgangsregeling moet voorzien in de momenten waarop de bestaande situatie expireert en 
de nieuwe situatie in werking gaat, alsmede in de tussenliggende fase (bestaand beslist over 
„going concern‟, nieuw beslist over toekomst). 

 
 


