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RAPPORTAGE  

 
 

Regiovergadering Veld regio 5 en 6  
 

18 april 2012 
Kantine vv Haslou, Elsloo 
 

 
Aanwezig:  
verenigingen: regio 5 Veld 
 Amstenrade, Born, Groene Ster, Haslou, NEC‟92, Schinnen, SVM. 
  
 regio 6 Veld 
 Banholtia, Berg‟28, BMR, FC Gulpen, Leonidas-W, Meerssen, Partij, 

Reijmerstokse Boys, RKSVB, RKVCL, RKVVM, Schimmert, Sibbe, 
Vaesrade, Vijlen, WDZ.  

  
regioafgevaardigden: regio 5 Veld 
 de heren J. op ‟t Eijnde en N.Linssen  
  
 regio 6 Veld 
 de heren H. Hardij, R. Hermans en J. Slapak.  
  
KNVB District Zuid II: de heren J. Terburg (voorzitter), P. de Coninck (bestuurslid), J. Bartels, 

(bestuurslid), 
W. Kiggen  (bestuurslid), Th. Gorissen (districtsmanager) en M. Leblanc 
(competitieleider). 

  
Overige aanwezigen: de heer J. Prevoo (afgevaardigde amateurvoetbal). 

 
  
Afgemeld:  
 verenigingen regio 5 Veld 

FC Geleen-Zuid, GSV‟28, Langeberg, SVN en Weltania 
  
 verenigingen regio 6 Veld 
 Spcl. WVV‟28, SVME en Voerendaal 

 
 Regioafgevaardigden 

P. Hovens 
 

  
 Overigen 
 P. Stassen (afgevaardigde amateurvoetbal). 

 

1. OPENING 

De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom. Speciaal welkom heet hij de afgevaardigden 
van regio 5 en 6 en de aanwezige afgevaardigden amateurvoetbal. De heer Thomassen (voorzitter 
Haslou) heet de aanwezigen welkom op de gloednieuwe accommodatie van de vereniging. 

2.  MEDEDELINGEN EN INGEKOMEN STUKKEN 

 

2.1 Berichten van verhindering 
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De voorzitter geeft een overzicht van de verhinderingen, zoals weergegeven op pagina 1 van deze 
besluitenlijst. 
 

2.2 Communicatie besproken onderwerpen voetbalcafés 
Gemeld wordt dat in het najaar van 2011, in de vergadering van regio 5 en 6, is verzocht de 
verenigingen in kennis te stellen van tijdens voetbalcafés besproken algemene onderwerpen. 
Aangegeven wordt dat met ingang van januari 2012 – tweemaandelijks – via een publicatie op de 
districtssite hieraan aandacht besteed zal worden. 
 

2.3 WK wielrennen 2012 
De voorzitter geeft aan dat in de afgelopen periode door een aantal verenigingen verzocht is om in de 
speeldagenkalender 2012/‟13 rekening te houden met de organisatie van het WK Wielrennen, met 
name op 23 september 2012. 
 
Uitgelegd wordt dat voor 23 september a.s. een wedstrijdprogramma is vastgesteld aangezien het 
onmogelijk is om al na 3 speeldagen een competitievrij weekend in te plannen. Het effect van het WK-
wielrennen in Zuid-Limburg is weliswaar aanzienlijk, maar dat geldt niet of in veel mindere mate voor 
de noordelijke regio‟s van het district Zuid II. 
 
De verenigingen wordt verzocht tijdig in te spelen op dit evenement en waar nodig en mogelijk 
wedstrijden vooruit te spelen (categorie A en B) of in onderling overleg te verplaatsen (categorie B). 
Indien dit niet mogelijk is, kan uitstel worden aangevraagd. Aangegeven wordt dat deze verzoeken 
coulant zullen worden behandeld. 

3. RAPPORTAGE REGIOVERGADERING VELD 5 EN 6  NAJAAR 2011 

De rapportage wordt vastgesteld. 

4. FINANCIËN 

4.1 Begroting amateurvoetbal 2012/’13  
De voorzitter geeft kort een toelichting op de voorliggende begroting. Gemeld wordt dat 2012/‟13, in 
financieel opzicht, een moeilijk jaar zal worden. Dit heeft geleid tot structurele aanpassingen. Dit 
traject is inmiddels ingezet, maar de kostenreductie is nog onvoldoende zichtbaar. Bestuur en directie 
zijn overtuigd van de noodzaak van fundamentele veranderingen in de organisatie en bedrijfsvoering 
voor de langere termijn. Een aantal maatregelen zijn inmiddels ingevoerd. Bezuinigingen op personele 
kosten, het instellen van een vacaturestop, het niet verlengen van tijdelijke contracten, het schrappen 
van voorgenomen beleidsactiviteiten en het reduceren van kosten. 
 
De voorzitter geeft tenslotte aan dat om de begroting 2012/‟13 uiteindelijk sluitend te presenteren - in 
weerwil van eerdere beleidsvoornemens - is gekozen voor een indexering (2,3%) van de tarieven van 
contributies en wedstrijdgelden.  
 
De verenigingen zijn unaniem van mening dat het bestuur amateurvoetbal zich moet houden aan haar 
uitgangspunt, in het vastgesteld financieel beleid 2011-2014 om de kosten voor de verenigingen 
zoveel mogelijk op hetzelfde niveau te houden. De vergadering gaat dan ook niet akkoord met de 
voorgestelde forse verhoging van 2,3% van ledencontributies en wedstrijdgelden. Daarbij wordt 
tevens opgemerkt, dat tussentijds nauwelijks signalen zijn afgegeven, dat voor het begrotingsjaar 
2012/‟13 sprake zou zijn van financieel “zwaar weer”. 
 

De verenigingen uit regio 5 en 6 stellen voor bij het bestuur amateurvoetbal een 
inspanningsverplichting neer te leggen om het bedrag van de indexering (plusminus € 300.000,--) op 
een andere manier af te dekken. 
Er wordt tevens aangedrongen op het voeren van een kerntakendiscussie vanuit de insteek, dat het 
ambitieniveau van de organisatie dient te worden afgestemd op de beschikbare financiële middelen. 
 
Aan de afgevaardigden wordt gevraagd dit standpunt in de komende algemene districtsvergadering 
kenbaar te maken. 
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4.2 Districtsspecifieke gegevens 
De vergadering neemt kennis van de districtsspecifieke kengetallen. 
 
  

4.3 Beleidsbrief amateurvoetbal 2012/’13 
De vereniging Sibbe constateert, dat in de beleidsbrief gewag wordt gemaakt van het leveren van een 
bijdrage aan de ambities om de Olympische spelen 2028 naar ons land te halen. Daarbij vraagt zij 
zich af hoe deze stelling valt te plaatsen binnen de kaders van de huidige moeilijke financiële situatie. 
Geconcludeerd wordt, dat er op zich niks mis is met het verlenen van medewerking aan deze ambitie 
onder de restrictie, dat dit gebeurt zonder de inzet van (extra) kosten en personeel. 
Vervolgens wordt de beleidsbrief voor kennisgeving aangenomen. 

5. LANDELIJKE ONDERWERPEN 

5.1 Algemeen 
 

5.1.1 Stand van zaken bestuurlijke vernieuwing 
De voorzitter informeert de verenigingen over de stand van zaken. In december 2011 werd de 
contourennota bestuurlijke vernieuwing vastgesteld. De bouwstenen voor een nieuwe structuur in het 
amateurvoetbal werden daarmee bepaald. Als alles volgens stappenplan verloopt is deze nieuwe 
structuur per 1 januari 2014 een feit. Gefaseerd wordt hieraan gewerkt.  
Tevens wordt gemeld dat de afgelopen maanden een viertal focusgroepen bijeengezeten heeft. Elke 
focusgroep bestond uit leden van het bestuur amateurvoetbal en leden van de algemene vergadering 
amateurvoetbal, vanuit het professioneel apparaat ondersteund. Belangrijk onderwerp hierbij was de 
communicatie met de verenigingen. 
 
In het najaar ontvangen de verenigingen nadere informatie en voorstellen. 
De vergadering neemt hier kennis van.  
 

5.1.2 VSK/Sport en bewegen in de buurt 
Minister Schippers van VWS lanceerde in november 2011 het landelijk Actieplan “Naar een Veiliger 
Sportklimaat”, kortweg VSK, een sportbreed programma dat loopt tot en met 2016. Doel van dit plan is 
om sportverenigingen nog beter in staat te stellen een bijdrage te leveren aan het bevorderen van 
gewenst sociaal gedrag en het voorkomen en aanpakken van ongewenst gedrag en langs die weg 
een bijdrage te leveren aan een betere samenleving. Achterliggende gedachte hierbij is dat sporten bij 
een goede sportvereniging deze kracht zeer nadrukkelijk in zich heeft. En dat geldt zeker ook voor het 
voetbal: voetballen bij een club kan voor alle betrokkenen zoveel veiliger en plezieriger gemaakt 
worden.  
 
De KNVB pakt dit op en werkt momenteel aan een traject dat erop gericht is binnen de 
voetbalvereniging een structureel veiliger en plezieriger sportklimaat te ontwikkelen. Daartoe worden 
trainingen, workshops, themabijeenkomsten, spelvormen en andere hulpmiddelen ontwikkeld.  
Het is de bedoeling om tot en met 2016 via deze trajecten ongeveer 1500 verenigingen sociaal 
veiliger en plezieriger te maken. Ook worden er opleidings- en bijscholingsmodules voor trainer-
coaches, bestuurders en (verenigings-) scheidsrechters ontwikkeld. Deze gaan in de meeste gevallen 
deel uitmaken van het reguliere opleidingsaanbod van de KNVB Academie. 
 
Tenslotte wordt naast deze activiteiten vanuit het VSK-project ook geïnvesteerd in de aanpak van 
excessen.  
De vergadering neemt kennis van deze informatie. 
 

5.2 Veldvoetbal 
 

5.2.1 Topklasse en contractspelers in het amateurvoetbal 
De verenigingen nemen kennis van de vervolgstappen ten aanzien van de topklasse en een aantal 
daaraan verwante onderwerpen/knelpunten. 
Dit betreft ondermeer: 

- verplichte promotie van topklasse naar Jupiler Leaque; 
- de juridische structuur van verenigingen; 
- het verplicht registreren van spelerscontracten. 
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Deze knelpunten worden binnenkort met de direct betrokken partijen besproken en komen vervolgens 
aan de orde in een buitengewone bondsvergadering op 4 juni 2012. 
 
De vergadering neemt kennis van deze informatie. 
 

5.2.2 Wijzigingsvoorstel Reglement Overschrijvingsbepalingen AV 
inzake teruggave sportartikelen 

 
De vergadering stemt – na enige discussie – in ruime meerderheid niet in met het voorstel van de 
districtsvergadering West II om een overeenkomst tussen speler en club aangaande het gebruik van 
sportartikelen op te nemen in het Reglement Overschrijvingsbepalingen Amateurvoetbal. 
 

5.2.3 Verbeteringen reservevoetbal mannen 
De verenigingen nemen kennis van de conclusies op hoofdlijnen, zoals genoemd in punt 3 van de 
toelichting op de agenda. 
 
De vergadering stemt in met de aanbevelingen competitiestructuur reservevoetbal categorie A, zoals 
genoemd in punt 4 van de toelichting bij dit agendapunt. 
Dit betreft: 

- De huidige competitieopzet niet wijzigen; 
- Nader onderzoek instellen naar de vorming van een eventuele topklasse in het reservevoetbal 

met de direct betrokken doelgroep (verenigingen/teams reserve hoofdklasse en 1
e
 klasse); 

- Geen integratie van reservevoetbal met standaardvoetbal inclusief geen nader onderzoek; 
- Huidige scheiding categorie A en B handhaven (zie specifieke situatie Zuid II bij  

agendapunt 7); 
- In totale categorie A reservevoetbal periodekampioenschappen verspelen in 3 periodes; 
- 5 wisselspelers (niet doorlopend wisselen) in het reservevoetbal categorie A toestaan.  

 
De verenigingen gaan akkoord met de aanbevelingen competitie reservevoetbal categorie B, zoals 
genoemd in punt 5 en 6 van de toelichting bij dit agendapunt. 
Dit betreft de navolgende aanbevelingen: 

- Huidige strafmaat bij niet opkomen handhaven; 
- Bij competitie-indeling zo mogelijk rekening houden met wensen van clubs; 
- Bij gelijk eindigen in competitie voor het bepalen van het kampioenschap een 

beslissingswedstrijd spelen, waarbij team met beste doelsaldo thuisvoordeel heeft. 
Bij gelijk eindigen voor degradatie blijft doelsaldo bepalend; 

- Indien een wedstrijd niet meer van belang is, kan in onderling overleg worden besloten niet 
meer te spelen; 

- Nader onderzoek naar dispensatiecriteria tussentijdse overschrijving; 
- Kampioen is verplicht te promoveren; 
- Huidige regeling baaldagen categorie B handhaven (zie specifieke situatie Zuid II bij 

agendapunt 7); 
- Straftijdregeling categorie B handhaven. 

 
 

5.3 Tuchtzaken/Sportiviteit en respect 
 

5.3.1 Evaluatie aanpak excessen 
 
Middels een PowerPoint presentatie wordt kennis genomen van de conclusies en aanbevelingen in 
het evaluatierapport aanpak excessen 
 
Vervolgens wordt met elkaar van gedachten gewisseld over een aantal dilemma‟s, 
 

- Dienen de excessieve overtredingen in de „richtlijnen ontzetting uit het lidmaatschap‟ in 
beginsel te worden bestraft met de maximale straf. 

- Bij excessieve overtredingen niet meer de bovengrens (maximale straf) als uitgangspunt 
hanteren, maar in principe uit te gaan van de minimumstraf met de mogelijkheid tot verhoging 
bij verzwarende omstandigheden. 
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- Pupillen en junioren verdienen na het begaan van een excessieve overtreding een tweede 
kans door hen niet gelijk uit het lidmaatschap te ontzetten, maar te bestraffen met een 
schorsing van 36 maanden. 

- Verenigingsstraffen dienen te worden gematigd, wanneer de verantwoordelijken voor collectief 
excessief gedrag individueel kunnen worden bestraft 

 
De vergadering gaat akkoord met bovenstaande voorgestelde aanpassingen. 
De heer Prevoo vraagt specifiek aandacht voor de afhandelingstermijn van tuchtzaken met name als 
een uitspraak in een tuchtzaak van invloed is op een regulier competitieverloop. 

6. VERKIEZINGEN 

6.1 Vacatures regioafgevaardigden 
In een aantal regio‟s is momenteel sprake van een of meerdere vacatures. In het kader van 
ontwikkelingen in het traject van bestuurlijke vernieuwing heeft het districtsbestuur, mede na overleg 
met regio- en landelijk afgevaardigden besloten vooralsnog niet tot invulling te komen. Hierbij zal geen 
sprake zijn van stemmenverlies, omdat in geval van vacature(s), de per regio beschikbare stemmen 
over de andere afgevaardigden worden verdeeld. 
 

6.2 Afgevaardigden AV / Gekozen commissies 
Op dit moment is geen sprake van vacatures. 
 

7. DISTRICTSONDERWERPEN/THEMA'S/ONDERWERPEN VANUIT CLUBS 

 

7.1 Heroverweging afwijking scheiding categorie A en B veldvoetbal 
in Zuid II 

In de voorbije maanden is tijdens diverse bijeenkomsten (regiovergaderingen/voetbalcafés) het 
verzoek gedaan de huidige grens van de scheiding tussen categorie A en B veldvoetbal te 
heroverwegen. Tevens is dit onderwerp besproken tijdens de in het najaar 2011 met verenigingen 
gehouden bijeenkomsten inzake de inrichting van het reservevoetbal. Bij agendapunt 5 wordt vanuit 
de landelijke evaluatie reservevoetbal voorgesteld de huidige grens tussen categorie A en B niet te 
wijzigen en te handhaven tussen de reserve 3

e
 en 4

e
 klasse. 

Zuid II heeft vanuit het verleden hierin een afwijkende positie ingenomen en bij meerderheidsbesluit 
eerder gekozen voor de – van de overige 5 districten afwijkende – grens tussen de reserve 4

e
 en 5

e
 

klasse. 
Ook nu wordt Zuid II de ruimte geboden om deze afwijkende grens te blijven hanteren. 
 
De vergadering is unaniem voorstander van het handhaven van de huidige scheiding categorie A en B 
veldvoetbal Zuid II tussen de reserve 4

e
 en 5

e
 klasse. 

 
(Aanvullende noot: In de power-point presentatie bij dit agendapunt is als een van de argumenten van 
belang bij het maken van een keuze vermeld, dat Zuid II het enige district is met een reserve  
6

e
 klasse. Uit nader onderzoek blijkt, dat deze constatering niet terecht is. 

Er zijn meerdere districten waarin in het zaterdag- en/of zondagvoetbal met een reserve 6
e
 klasse 

wordt gewerkt).   
 

7.2 Evaluatie baaldagen regeling 
De impact van de huidige baaldagenregeling is - evenals de scheiding tussen categorie A en B in het 
veldvoetbal - in de voorbije maanden in diverse bijeenkomsten (regiovergaderingen/voetbalcafé‟s/ 
bijeenkomsten reserve voetbal) onderwerp van discussie geweest.  
Ten aanzien van het uitstellen van wedstrijden gelden op dit moment 2 regelingen, die los van elkaar 
worden toegepast, maar die als optelsom een versterkend effect kunnen hebben voor het aantal 
keren, dat een willekeurig team in categorie B met uitstel van een wedstrijd wordt geconfronteerd. 
 
Er is enerzijds de baaldagenregeling volgens artikel 1.28 van het bewaarnummer (bladzijde 80 van 
het bewaarnummer 2011/‟12), waarin staat aangegeven, dat in categorie B verzoeken tot vrijstelling in 
de periode 1 oktober tot 1 maart op soepele wijze in behandeling worden genomen, met een 
maximum van 2 wedstrijden per team per seizoen. Een verzoek tot vrijstelling moet uiterlijk op dinsdag 
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12.00 uur bij het districtskantoor binnen zijn. 
Voor een vastgestelde bekerwedstrijd kan nooit uitstel worden aangevraagd. 
Dit betreft een landelijk uniforme regeling. 
 
In aanvulling op artikel 1.28 van het bewaarnummer is het voor teams in categorie B toegestaan om 
voor maximaal 2 wedstrijden, in overleg en met toestemming van de tegenstander, uitstel aan te 
vragen. Als de tegenstander instemt met een dergelijk verzoek, dan dient dit door beide verenigingen 
schriftelijk (of per e-mail) te worden bevestigd aan de competitieleider.  
 
De vergadering is van mening dat de huidige gecombineerde baaldagenregeling (2 wedstrijden 
eenzijdig uitstel plus 2 wedstrijden uitstel in onderling overleg) dient te worden gehandhaafd. 

8. RONDVRAAG 

 
Enkele verenigingen en afgevaardigden maken gebruik van de rondvraag, in het kort - voor zover 
leidend tot standpunten/verdere acties - weergegeven als volgt: 
 
De heer Hermans vraagt aandacht voor de mogelijke consequenties van het terugtrekken van teams/ 
het aangaan van fusies in relatie tot het opvullen van plaatsen in de standaardklassen. 
Geantwoord wordt, dat in principe sprake is van opvulling van opengevallen plaatsen door versterkte 
promotie en niet door beperkte degradatie. 
Toegezegd wordt een publicatie op te nemen op de districtsite, waarin een en ander wordt uitgelegd 
en waarin (na de deadline van 1 mei) een overzicht wordt verstrekt van fusies gerealiseerd m.i.v. 
2012/‟13. 
 
De vereniging WDZ vraagt naar de mogelijkheid van een alternatief speelmoment voor A/B-junioren. 
Geantwoord wordt, dat dit onderwerp al eerder in een aantal voetbalcafé‟s aan de orde is gesteld. 
Ondanks overleg met betrokken verenigingen heeft dit tot op dit moment niet geleid tot het formeren 
van een of meerdere poules, die zaterdag laat danwel een andere dag hun wedstrijden kunnen 
spelen. 
Toegezegd wordt op het informatieblad bij het digitaal inschrijven speciale aandacht te vragen voor 
het eventueel spelen van midweekse competitiewedstrijden.  
Bij voldoende belangstelling kan een poule worden geformeerd. 
 
 
 
 

 Verzonden aan:Districtsbestuur  regioafgevaardigden veld 5 en 6 

 afgevaardigden AV district  bestuur LBA District Zuid II 

 verenigingen regio veld 5 en 6  bestuur NKS Voetbal district Zuid II 

 bestuur COVS Zuid II  betreffende COVS-groep 

 bestuur VVON District Limburg  

 


