
KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND 

Kandidaatstellingsformulier 
 

1. Persoonlijke gegevens Ludo Goudkuil 
 
 
Curriculum Vitae 
 

Beroep, functie en organisatie 
 

Zelfstandig ondernemer, eigenaar 
bouwmanagement bureau 

Huidige (vrijwilligers)functies in 
het voetbal 

- Bestuurslid TC vvKoudekerk 
- Bestuurlijk betrokken bij fusie proces met 
gemeente Alphen aan den Rijn 
- Lid van de werkgroep “stop externe scouting 
jeugdspelers in het amateurvoetbal” 
- Verenigingsscheidsrechter 
- Leider C1 vvKoudekerk 

Voormalige (vrijwilligers)functies 
in het voetbal 

- Voorzitter vvKoudekerk  

Andere nevenfuncties - Lid van vertrouwenscommissie JCI Nederland 
(2010-2014) 
- Lid van de ledenraad Rabobank Rijnstreek 
2007-2011) 

 
 

2. Motivatie 
 
 
Waarom ben jij het nieuwe ledenraadslid? 
 

“Transparant, oprecht en ondernemend ”, op basis van deze kernwaarden wil ik 
invulling geven aan de rol als lid van de ledenraad van de KNVB.   

 
 
Waarom wil je ledenraadslid worden? 
 

Het is belangrijk dat grote organisaties niet regeren vanuit de ivoren toren maar 
verbondenheid hebben met de uitvoerende organisatie. Ik zie er een uitdaging in 
om mijzelf  hierin positief kritisch op te stellen met als doel dat de KNVB een beleid 
en strategie uitvoert welke door (bijna) alle leden en verenigingen gedragen kan 
worden. 
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Welke binding heb je met de door jou gekozen kieskring? 
 

Zelf ben ik erg betrokken bij vv Koudekerk. Door de fusie met Alphen aan den Rijn 
zijn er nauwe banden met de verenigingen uit “het oude Rijnwoude” en de 
verenigingen uit het nieuwe Alphen. Daarnaast is er contact met circa 35 
verenigingen als lid van de werkgroep tegen externe scouting van jeugdspelers in 
het amateurvoetbal. Daarnaast is er wekelijks contact met de regionale 
tegenstander van het eerste elftal van vvKoudekerk 

 
 
Waarom moeten verenigingen en leden op jou stemmen als kandidaat? 
 

Als lid van de ledenraad ben je de verbindende factor tussen de leden en de KNVB. 
Enerzijds als klankbord voor de KNVB, om bij het maken van beleid te weten wat er 
onder de leden leeft. Anderzijds namens de leden om te zorgen dat het beleid 
herkenbaar is en dat er ook op die herkenbare manier invulling aan gegeven wordt. 
Ik zie mijzelf in staat om op een gedreven en integere manier invulling te geven aan 
die rol als lid van de ledenraad van de KNVB.  
Door mijn ervaring als lid van de Ledenraad van de Rabobank Rijnstreek kan ik 
direct op een gedegen manier invulling geven aan de rol als lid van de Ledenraad 
van de KNVB. 
Als ondernemer heb ik veel drive en passie om “out of the box” te denken om op die 
manier te komen tot oplossingen en ideeën die breed gedragen kunnen worden.    

 
 


