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1. Persoonlijke gegevens Ed Bos 
 
 
Curriculum Vitae 
 

Beroep, functie en organisatie 
 

Gepensioneerd                                                  
laatste functies tot pensionering:  
Projectmanager KLM Ground Services en  
sr. Beleidsadviseur  

Huidige (vrijwilligers)functies in 
het voetbal 

Bestuurslid Voetbalzaken Rijnsburgse Boys, 
tevens vice-voorzitter                                       
Lid Verenigingsraad KNVB namens West 2 

Voormalige (vrijwilligers)functies 
in het voetbal 

Jeugdleider, jeugd- en seniorentrainer (TC2), 
jeugdvoorzitter, penningmeester 

Andere nevenfuncties geen 

 

2. Motivatie 
 
 
Waarom ben jij het nieuwe ledenraadslid? 
 

In de nieuwe ledenraad moeten voetbalmensen zitten die vernieuwend willen 
denken en handelen, maar ook kennis hebben van het verleden, weten wat er op 
“hoger en lager niveau” speelt, veel relaties hebben en op breed niveau ervaring. 
En al die elementen neem ik mee naar de ledenraad. 

 
Waarom wil je ledenraadslid worden? 
 

De KNVB zit in een veranderingsproces. Er zijn wijzigingen in de 
arbeidsorganisatie, en die komen er ook in de vrijwilligersorganisatie. Er wordt 
afscheid genomen van (veelal) oudere en langdurig zittende vrijwilligers. De manier 
van samenwerken verandert. En dat vraagt veel van de blijvende en komende 
mensen. 
Wijzigingen doorvoeren in, betrokken zijn bij en werken voor een veranderende 
organisatie is niet nieuw voor mij. Sterker nog: dat heb ik veel mogen doen en 
meemaken. En het is elke keer weer een uitdaging. 
Graag zou ik die uitdaging aangaan, via de Ledenraad deze nieuwe manier van 
werken in de praktijk brengen. Wellicht met vallen en opstaan, maar altijd met de 
bedoeling de organisatie sterker te maken, voor te bereiden op de toekomst. Met 

het oog gericht op nieuwe mogelijkheden. Werken aan één KNVB, maar daarbij wel 
rekening houden met de grote verschillen die we in ons KNVB-landschap kennen.    
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Welke binding heb je met de door jou gekozen kieskring? 
 

Ik woon sinds 1976 in Rijnsburg. Na mijn actieve voetbalcarrière bij Rijnsburgse 
Boys  werd ik jeugdleider en –trainer. Daarna assistent trainer.  
Voor mijn werkgever (KLM) vervulde ik een aantal opdrachten in het buitenland, 
waardoor voetbal op de tweede plaats terecht kwam. 
Door een functiewijziging stopten deze buitenland activiteiten na enige tijd weer.  
Ik werd bestuurslid (penningmeester en sinds 20 jaar Technische Zaken 
prestatieteams). Vanuit alle genoemde functies had en heb ik veel contact met 
regioclubs. Dit is versterkt onder meer door het bijwonen van KNVB bijeenkomsten 
en het bezoeken van clubs als (eerder) Afgevaardigde West II en (nu) lid van de 
Verenigingsraad. 
Kortom, ik heb veel en goede relaties met clubs en supporters uit de regio, niet 
alleen omdat mijn eigen club Rijnsburgse Boys in de Topklasse speelt, maar zeker 
ook omdat ik geen mogelijkheid onbenut laat om op dinsdag of zondag een 
wedstrijd te bekijken.   

 
 
Waarom moeten verenigingen en leden op jou stemmen als kandidaat? 
 

Ik ben al jaren vrijwilliger in de voetballerij. Weet wat er speelt in grote verenigingen, 
zowel op prestatief als op recreatief niveau, zowel in het jeugd- als in het 
damesvoetbal. Ik weet niet alleen wat spelen op Topklasse niveau voor een 
vereniging betekent, maar ben ook bekend met de zorgen die er zijn bij de kleinere 
clubs. Of het nu gaat om het ledenaantal, (niet) beschikbare vrijwilligers, dan wel de 
moeite die ze zich moeten getroosten om financieel gezond te blijven. Of het nu 
gaat om clubs in een landelijke omgeving, of in een grote stad.  
Bovendien ben ik gemakkelijk te benaderen, kan voor veel onderwerpen als 
aanspreekpunt functioneren en voel me vaak snel persoonlijk betrokken.  
Kortom, ik weet wat er speelt in regio 24 en via mijn langjarige contacten met de 
KNVB, kan ik binnen onze organisatie snel de juiste personen bereiken om 
gewenste acties in gang te zetten. 

 
 


