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RAPPORTAGE  

 
 

Regiovergadering Veld regio 1 en 2  
 

18 april 2011 
Kantine vereniging Handel, Handel 
 

 
Aanwezig:  
verenigingen: regio 1 Veld 
 Avesteyn, Constantia, DESO/Van Der Horst, HBV, Heeswijk, Herpinia, 

HVCH, Juliana Mill, JVC Cuijk, Menos, Ruwaard, Sambeek, SC. St. Hubert, 
UDI’19/Beter Bed, Ulysses, Vianen Vooruit, VIOS’38, Volkel en De Zwaluw  

  
 regio 2 Veld 
 ASV ’33, Bavos, Boekel Sport, Boerdonk, Boskant, S.V. Brandevoort, 

Bruheze, Dijkse Boys, Elsendorp, Erp, Gemert, Handel, HVV Helmond, 
Lierop, Mariahout, Mierlo Hout, Nijnsel, ONDO, RKPVV, SCMH, Sparta’25 
en Venhorst. 

  
regioafgevaardigden: regio 1 Veld 
 de heer M. Loeffen 
  
 regio 2 Veld 
 de heren M. van Deursen, A. Kerkhof en A. Lambrechts 
  
KNVB District Zuid II: de heren J. Terburg (voorzitter), J. Heutink (vice-voorzitter), mevrouw  

C. Maas (lid districtsbestuur), Th. Gorissen (districtsmanager) en mevrouw  
K. de Boer-Bindels (managementassistente) 

  
Overige aanwezigen: de heren J. Benneheij, J. de Bruijn, H. van Dijk en J. van Oosterhout 

(afgevaardigden amateurvoetbal), de heren K. Aben en T. van Vuuren 
(districtscommissie wedstrijdzaken) en de heren J. Lenaers en N. van Nunen 
(Veteranen Federatie Noord Limburg - Oost Brabant) 

  
Afgemeld:  
 verenigingen regio 1 Veld 
 Gassel, RKSV Margriet, Vorstenbosche Boys en De Willy’s  
 verenigingen regio 2 Veld 
 Avanti’31, Fiducia, Milheezer Boys, Olympia Boys, Racing Boys, Rood Wit 

’62,  
 regioafgevaardigden 
 de heren J. Derks en W. van Hoogstraten (afgevaardigden regio 1) 
 Overigen 
 - 

 

1. OPENING 

De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom. Speciaal welkom heet hij de afgevaardigden 
van regio 1 en 2 en de aanwezige afgevaardigden amateurvoetbal, de Veteranen Federatie Noord 
Limburg – Oost Brabant en de afvaardiging van de districtscommissie wedstrijdzaken. 
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2.  MEDEDELINGEN EN INGEKOMEN STUKKEN 

2.1 Algehele afgelasting bij weeralarm 
Gemeld wordt dat in het najaar van 2010 in de vergadering van regio 3 en 4 aandacht is gevraagd 
voor de situatie waarbij het KNMI besluit tot een weeralarm. De verenigingen waren van mening dat bij 
een afgekondigd weeralarm, in het belang van de veiligheid van spelers en begeleiders, per definitie 
besloten zou moeten worden tot een algehele afgelasting. 
 
Uitgelegd wordt dat het KNMI een weeralarm afgeeft wanneer de weersituatie gevaar dreigt op te 
leveren en aanleiding kan geven tot grote overlast of ontwrichting van de samenleving. Het weeralarm 
wordt op zijn vroegst 12 uur tevoren uitgegeven en dan alleen wanneer het vrijwel zeker is (kans van 
90 procent) dat de verwachte weersituatie optreedt. 
Omdat het besluit tot een algehele afgelasting veelal ook in overleg met andere districten wordt 
genomen, is het onderwerp weeralarm in relatie tot een algehele afgelasting, landelijke besproken met 
vertegenwoordigers vanuit alle 6 de districten 
Daarbij is uiteindelijk geconcludeerd, dat een weeralarm niet per definitie altijd moet leiden tot een 
algehele afgelasting. De redenen hiervoor zijn dat: 
- uit de praktijk regelmatig is gebleken dat de verwachte weersituatie niet optreedt; 
- een weeralarm ook kan gelden voor een kleiner gebied waardoor mogelijk misverstanden ontstaan. 
 
Aangegeven wordt dat bij de overweging om te komen tot een algehele afgelasting een afgekondigd 
weeralarm uiteraard wel een belangrijke rol zal spelen. 

3. RAPPORTAGE REGIOVERGADERING VELD 1  EN 2 NAJAAR 2010 

De rapportage wordt vastgesteld. 

4. FINANCIËN 

4.1 Begroting amateurvoetbal 2011/’12  
 
De voorzitter geeft kort een toelichting op de voorliggende begroting. Gemeld wordt dat sprake is van 
een sluitende begroting, na onttrekking van een bedrag € 1.054.000,-- aan bestemmingsfondsen en 
bestemmingsreserves. 
 
De voorzitter geeft tenslotte aan dat het streven nog steeds blijft om geen lastenverhogingen voor de 
verenigingen door te voeren. 
 
Vervolgens wordt kennisgenomen van de cijfers met betrekking tot de begroting amateurvoetbal 
2011/'12. 
 

4.2 Districtsspecifieke gegevens 
De voorzitter geeft kort een toelichting op deze jaarcijfers. 
 
De vergadering neemt kennis van de districtsspecifieke kengetallen.  
 

4.3 Beleidsbrief amateurvoetbal 2011/’12 
De veteranenfederatie Noord-Limburg/Oost-Brabant informeert naar de status van de projecten 
voetbal voor 45+ en voor 35+. 
De voorzitter antwoordt, dat het 45+ voetbal in met name het westen van het land nu reeds uitermate 
succesvol is. In de komende periode zal de aandacht tevens worden gericht op de doelgroep 35+. 
De heer Kerkhof vraagt in het kader van het thema beleven en binden speciale aandacht voor de 
kleine kernenproblematiek. 
De voorzitter antwoordt, dat mede op indicatie van de districten Noord, Oost en Zuid II dit thema voor 
2011/’12 voorzien is van een hoge prioriteit. 
   
De beleidsbrief wordt voor kennisgeving aangenomen. 
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4.4 Aanwending vrije reserves 
De vergadering verzoekt binnen het vrouwenvoetbal - op termijn -  te kijken naar het hanteren van een 
opleidingsvergoeding voor vrouwen conform de regeling zoals nu al geldend binnen het 
mannenvoetbal. De regioafgevaardigden wordt gevraagd dit element in de komende algemene 
districtsvergadering aan de orde te stellen. 
 
De vereniging Bruheze vraagt waarom bij het afdekken van eventuele financiële gevolgen van de 
organisatieontwikkeling KNVB geen beroep wordt gedaan op een gedeelte van de € 8,5 miljoen van 
het weerstandsvermogen (vaste reserves). Aangegeven wordt dat recent de afspraak is gemaakt dit 
bedrag expliciet te reserveren voor calamiteiten binnen de organisatie. 
 
De vergadering neemt vervolgens kennis van het voorstel om de vrij aan te wenden algemene 
reserves in te zetten voor: 

1. transformatiekosten voortkomend uit het project zaalvoetbal op de kaart (€ 0,4 mln.); 
2. vrouwenvoetbal (€ 1,4 mln.); 
3. organisatieontwikkeling KNVB (€ 1,0 mln.). 

5. LANDELIJKE ONDERWERPEN 

5.1 Algemeen 
 

5.1.1 Contouren bestuurlijke vernieuwing 
De vergadering neemt kennis van het feit dat op dit moment wordt afgezien van inhoudelijke 
behandeling van dit onderwerp, uit oogpunt van tijdsdruk en ter borging van de zorgvuldigheid.  
 
Binnenkort zal in elk district een bijeenkomst worden georganiseerd voor alle verenigingen waarin 
nadere uitleg wordt gegeven en de verenigingen hun vragen kunnen stellen/opmerkingen kunnen 
maken. Ter voorbereiding op deze bijeenkomst zullen de verenigingen een publieksversie ontvangen 
waarin de beweegredenen en de bouwstenen voor een nieuwe structuur en korte lijnen van 
besluitvorming zal worden uitgelegd. 
 
Medegedeeld wordt dat deze bijeenkomst op 7 juni a.s., om 20.00 uur, in Café-zaal Wetemans 
te Leveroy zal plaatsvinden. 
 

5.2 Veldvoetbal 
 

5.2.1 Aanpassing registratiesysteem gele kaarten in nacompetitie 
De vergadering gaat niet akkoord met het voorstel van de districtsvergadering West II tot aanpassing 
van het registratiesysteem gele kaarten in de nacompetitie. 
 

5.2.2 Invallersbepaling in poulefase districtsbeker 
De verenigingen in regio 1 en 2 stemmen niet in met het voorstel van de districtsvergadering Oost om 
de invallersbepaling categorie A in de poulefase van het districtsbekertoernooi te verruimen van 3 
naar 5 spelers. 
 

5.3 Voetbaltechnische zaken 
 

5.3.1 Externe scouting 
Van gedachten wordt gewisseld over de wijziging van de beperking van de reglementaire 
speelgerechtigdheid van spelers. 
 
De vereniging Boekel Sport is van mening dat de jeugdspeler voldoende vrijheid moet krijgen. Echter 
zou de vereniging wel willen pleiten voor het hanteren van een minimum speelduur voor jeugdspelers 
bij een BVO van tenminste één seizoen. 
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5.4 Tuchtzaken 
 

5.4.1 Mogelijkheid tot herziening van een uitspraak 
In een aantal recente uitspraken van de Voorzieningenrechter wordt aangegeven dat een mogelijkheid 
tot herziening van een uitspraak ontbreekt in het tuchtreglement amateurvoetbal. 
 
De vergadering stemt in met het voorstel om een mogelijkheid tot herziening van een tuchtrechtelijke 
uitspraak (bij vormfouten danwel nieuwe feiten) in het Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal 
op te nemen. 
 

5.4.2 Tenlastelegging trainer/coach via het wedstrijdformulier 
Ingestemd wordt met het voorstel om een overtreding van een trainer/coach voor te leggen aan de 
tuchtcommissie op basis van vermelding door de scheidsrechter op het wedstrijdformulier. 
 

5.4.3 Voorwaardelijk winstpunten in mindering brengen 
 
Aangegeven wordt dat een vergelijkbaar voorstel reeds behandeld is in het voorjaar 2010. Toen ging 
het met name om het onvoorwaardelijk opleggen van winstpunten. 
 
Destijds is dit voorstel niet goedgekeurd omdat de sanctie in een aantal gevallen vaak niet de 
betrokken spelers treft. Nu is een hernieuwd voorstel opgesteld waarbij de winstpunten voorwaardelijk 
in mindering worden gebracht op de ranglijst van de volgende competitie. De straf hangt – op deze 
wijze - wel boven het hoofd van nieuwe spelers, maar deze zal pas onvoorwaardelijk worden als dit 
elftal/team opnieuw in de fout gaat. 
 
De vergadering stemt hiermee in. 
 

5.4.4 Regelgeving tuchtzaken amateurvoetbal 
 
Voorgesteld wordt de gecombineerde overlegvergaderingen tucht- en beroepszaken de handleiding 
amateurvoetbal te laten vaststellen en het bestuur amateurvoetbal hierin een adviesrecht te geven. 
 
De doelstelling hierbij is: 

- meer invloed op de strafmaat vanuit het bestuur amateurvoetbal en de wetgevende macht; 
- meer eenheid binnen de rechtsprekende macht door participatie overlegvergadering 

beroepszaken. 
 
De verenigingen van regio 1 en 2 gaan akkoord met bovenstaand voorstel. 
 

5.4.5 Effectieve aanpak excessen 
Van gedachten wordt gewisseld over de diverse aanbevelingen, die zijn opgesteld  in het kader van 
een effectieve aanpak van excessen. 
 
Door middel van de uitleg via de dia’s worden de vier aanbevelingen besproken, zoals onderstaand 
weergegeven: 
 

1. Regels/normen tuchtzaken worden via democratisch proces (AVAV) bepaald. 
De vergadering kan zich hierin vinden. 
 

2. Enkelvoudige verklaring scheidsrechter bij excessen voor of na de wedstrijd kan voldoende 
zijn. De vergadering kan zich hierin vinden. 
 

3. Vaststellen strafmaat bij ernstig individueel of collectief wangedrag. 
De vergadering kan zich hierin vinden. 
 

4. Versnelde procedure/afhandeling excessen. 
De vergadering kan zich hierin vinden. 

 
 
 



Rapportage regiovergadering veld 1 en 2, 18.04.2011/1 
5 

5.4.6 Consequenties uit de competitie nemen zaalvoetbalteam 
 
Het bestuur amateurvoetbal stelt voor om de regeling voor het veldvoetbal (artikel 33 RWAV) gelijk te 
schakelen met artikel 33RWAV in het zaalvoetbal. 
Het doel hierbij is om bij het uit de competitie nemen van een standaardteam/team uit categorie A vast 
te leggen dat het eerstvolgende team van een vereniging niet meer in aanmerking komt voor 
promotie/periodekampioenschap. 
 
De vergadering gaat hiermee akkoord. 

6. VERKIEZINGEN 

 

6.1 Vacature commissie van beroep 
De vergadering neemt kennis van het voorstel van het districtsbestuur om de heer Chris Aarts uit 
Olland in de commissie van beroep te verkiezen. 

7. DISTRICTSONDERWERPEN/THEMA'S/ONDERWERPEN VANUIT CLUBS 

Er zijn geen districtsonderwerpen/thema’s/onderwerpen vanuit de clubs. 

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 vereniging Ulysses geeft aan dat de gemeente Oss, middels een uitbesteding aan een 
hoveniersbedrijf, groot onderhoud gaat plegen aan de sportvelden binnen de regio Oss. De vereniging 
wil waken voor het feit dat de besluitvorming omtrent afgelastingen niet bij de gemeente cq. het 
desbetreffende hoveniersbedrijf komt te liggen. De voorzitter geeft aan dat de afdeling ondersteuning 
clubbesturen hierin ondersteuning kan bieden. 
 
De vereniging Ulysses wil weten of de KNVB actie gaat ondernemen tegen de hoge premie die wordt 
vastgesteld bij het uitzenden van eredivisie live wedstrijden in de kantine. Op dit moment is dit nog 
onderwerp van bespreking tussen de betrokken partijen. Hierover zal een nadere terugkoppeling 
worden gegeven. 
 
De vereniging Boekel Sport vraagt of in de nieuwe kleedkamernormering ook rekening is gehouden 
met de gevolgen van het spelen met meisjes- en gemengde teams, 7:7 en 4:4.. De vraag wordt 
bevestigend beantwoord. De voorzitter verwacht, dat voor 1 juli a.s. met VNG/VSG overeenstemming 
zal worden bereikt over de aangepaste normering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verzonden aan: 

 Districtsbestuur  regioafgevaardigden veld 1 en 2 

 afgevaardigden AV district  bestuur LBA District Zuid II 

 verenigingen regio veld 1 en 2  bestuur NKS Voetbal district Zuid II 

 bestuur COVS Zuid II  betreffende COVS-groep 

 bestuur VVON District Limburg  

 


