
Samenvatting Financieel beleid amateurvoetbal 2011-2014 
 
KNVB wil voetbal betaalbaar houden 
 
In vergelijking met tal van andere sporten en vrijetijdsbestedingen is het ‘prijskaartje’ dat de KNVB 
hanteert voor de 3.300 veld- en zaalvoetbalverenigingen en hun leden relatief laag. Dát wil de KNVB 
graag zo houden. Geen eenvoudige klus, want we willen met z’n allen van alles, maar het mag 
volgens Nederlands gebruik niet te veel kosten. Het vergt voortdurend overleg tussen de verenigings- 
en arbeidsorganisatie om te bepalen wat we wél en niet kunnen doen. Structureel financieel beleid, 
waarbij de vinger aan de pols wordt gehouden, is daarbij een onmisbaar instrument. Daartoe is de 
notitie Financieel beleid amateurvoetbal 2011-2014 opgesteld, waarvan u hier de samenvatting kunt 
lezen. Maar eerst terug in de (recente) geschiedenis. 
 
In het najaar van 2006 stemde de algemene vergadering amateurvoetbal in met het financiële beleid. 
De looptijd zou aanvankelijk duren tot einde seizoen 2009/´10. Als gevolg van de financiële crisis en 
om te kunnen inspelen op het wegvallen van bijdragen van derden (zoals van de Stichting Euro 2000) 
is deze looptijd met een jaar verlengd. De gevolgen daarvan waren op dat moment niet te overzien, 
waardoor het niet mogelijk was op verantwoorde wijze nieuw financieel beleid vast te stellen. Immers, 
je wilt geen beleid vaststellen dat een half jaar later rijp is voor de prullenmand. Nu de gevolgen van 
de financiële crisis in grote lijnen bekend zijn, is het tijd om ook op financieel terrein nieuw beleid vast 
te stellen. Het voetbal betaalbaar houden voor iedereen is daarbij het uitgangspunt. 
 
Voordat we ingaan op dit beleid blikken we terug op de voorbije periode. Wat is er gerealiseerd? 
 
Uniforme contributie 
In het seizoen 2009/’10 is voor het eerst sprake van een uniforme bondscontributie. Daarvoor gold 
nog een overgangsregeling.  
 
Stabilisatie KNVB-lasten 
De KNVB-lasten voor verenigingen, zoals verenigingscontributies, wedstrijdgelden en 
administratiekosten, zijn in de afgelopen jaren op vrijwel hetzelfde peil gebleven. Dit ondanks het feit 
dat ook bij de KNVB sprake is van stijgende kosten, zoals hogere personeel- en huisvestingskosten. 
Dit resultaat was mogelijk dankzij sponsoring, meer leden en extra inkomsten. Daarnaast moest er  
€ 2,5 miljoen worden gebruikt vanuit de bestemmingsreserve van de KNVB. Ofwel: we hebben 
(bewust) ingeteerd op het eigen vermogen. 
 
Centralisatie bedrijfsopbrengsten 
Tot 2006/’07 maakten de zes districten en het bondsbureau in Zeist ieder een financieel verslag. Met 
verschillende financiële resultaten als gevolg. Kleine districten ‘scoren’ logischerwijs op financieel 
terrein minder dan grote districten, die de vaste kosten over meer leden kunnen uitsmeren. Dat is nu 
anders. De financiering van de bedrijfslasten vindt plaats uit de totale bedrijfsopbrengsten, waarbij het 
niet meer uitmaakt om welk district het gaat. 
 
Samenvattend: een positief resultaat met de aantekening dat er vanuit de bestemmingsreserve € 2,5 
miljoen is gebruikt. Dit conform de gestelde doelstellingen.  
 
Uitgangspunten financieel beleid 2011-2014 
De KNVB wil met de volgende initiatieven het voetbal betaalbaar houden voor iedereen. 
 

 KNVB-lasten voor verenigingen beheersbaar houden 
Het betreft een inspanningsverplichting om de hoogte van de contributies en wedstrijdgelden te 
stabiliseren. Dit geldt uiteraard alleen voor kosten die de KNVB in rekening brengt en dus niet voor 
kosten van gemeenten, provincies en de landelijke overheid (huur velden, accommodaties en 
belastingen). Op de hoogte van deze kosten hebben we geen invloed. Verenigingen krijgen 
hierdoor inzicht en duidelijkheid ten aanzien van de kosten die de KNVB in rekening brengt en zijn 
beter in staat inschattingen te maken voor de eigen begroting en financieel beleid. 

  



 Invoering van nieuw beleid na heroverweging bestaand beleid 

Het realiseren van nieuw beleid kost geld. Dit kan pas nadat een deel van bestaande uitgaven 
wordt verminderd of geschrapt om te voorkomen dat de kosten ieder jaar (sterk) stijgen. Na 
heroverweging binnen de verenigings- en arbeidsorganisatie kunnen we financiële middelen ook 
op een andere wijze benutten. 

 

 Autonome lastenstijging intern opvangen 
Op het moment dat hogere lasten tot een negatief resultaat leiden, bestaat voor de KNVB de 
inspanningsverplichting tot herallocatie van middelen, taakstellende bezuinigingen en/of het 
generen van hogere baten. 
 

 Resultaten (positief en negatief) per beleidsperiode afrekenen met de verenigingen 
Als de KNVB gedurende de periode 2011-2014 tijdens enig boekjaar een negatief financieel 
resultaat behaalt, heeft dit geen directe gevolgen voor verenigingen. De periode 2011-2014 wordt 
als één geheel gezien, waarbij we de plussen en minnen met elkaar verrekenen.  

 

 Stabiel weerstandsvermogen  
Verantwoord financieel beleid houdt in een weerstandsvermogen (reserve) hanteren dat 
voldoende is om in slechte tijden de activiteiten voort te zetten, zonder dat de continuïteit van de 
KNVB in gevaar komt. Als bijvoorbeeld het aantal leden drastisch zou afnemen, kan de KNVB 
toch aan haar financiële verplichtingen voldoen ten opzichte van medewerkers, leveranciers en 
partners. De benodigde omvang van de reserve is afhankelijk van factoren als ledengroei, het 
aantal medewerkers, loonkosten inclusief overhead en de huisvesting.  
 
De KNVB is een organisatie met een laag risicoprofiel. In de afgelopen tien jaar is er sprake van 
een constante groei van het aantal leden. Een forse daling of stijging van het ledenaantal valt niet 
te verwachten. Dit betekent dat een factor van ½ ter bepaling van de hoogte van het 
weerstandsvermogen voldoende is (laag risico). 
 
De afbouw vindt gefaseerd plaats. Een voorstel daartoe wordt geagendeerd voor de 
voorjaarsvergadering 2011. 
 

 Begrotingsruimte districtsspecifieke uitgaven 
De zes districten krijgen enige ruimte voor ‘eigen’ uitgaven, mits dit aansluit op landelijk beleid. 
Het gaat hierbij veelal om activiteiten die bewijzen in een behoefte te voorzien. 

 
Indexering 
De stabilisatie van kosten geldt niet voor alle uitgaven. Zo worden de kosten van registraties 
tuchtzaken (gele en rode kaarten etc.) wel geïndexeerd onder de noemer: de ‘vervuiler’ betaalt. Ook 
kosten betreffende de zogenaamde kassiersgelden (scheidsrechterskosten en zaalhuur) vallen onder 
de jaarlijkse indexering. 
 
Financiële verwachtingen 
De KNVB heeft voor de looptijd van het Financieel beleid amateurvoetbal 2011-2014 twee scenario’s 
opgesteld: een realistisch en een zogenaamd worst case scenario. Uit beide scenario’s blijkt dat, 
indien geen hogere baten gegenereerd worden, bezuinigingen noodzakelijk zijn, teneinde een 
sluitende begroting te presenteren. De KNVB onderzoekt in de komende periode op welke terreinen 
bezuinigingen mogelijk zijn. Hierbij wordt gedacht aan kostenbesparingen op het aantal medewerkers, 
voetbaltechnische zaken, cursussen en communicatie. Mede dankzij verdere digitalisering zijn hier 
mogelijkheden. 
 
Tenslotte 
Met de notitie Financieel beleid amateurvoetbal 2011-2014 houdt de KNVB de vinger aan de 
(financiële) pols. Zo komt u niet voor verrassingen te staan. Wij hopen dat verenigingen, mede aan de 
hand van de voorspelbaarheid van de KNVB lasten, beter in staat zijn aanvaarde aannames te doen 
voor hun eigen financieel beleid. 


