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beleIdSONtWIKKelING
gedurende het eerste seizoen van het nieuwe 
beleidsplan Samen scoren (2009-2014) vat de KNVB 
meteen een aantal doelstellingen bij de kraag. In dit 
jaarverslag wordt op vele plaatsen melding gemaakt 
van de resultaten van beleidsactiviteiten.

Het seizoen 2009/’10 wordt ook gebruikt om - in 
samenspraak tussen betaald voetbal en amateur-
voetbal - te werken aan het seizoenenplan 
2010-2012. dat bestaat uit een drieluik: een 
KNVB-breed deel en een deel voor elke sectie.
Het seizoenenplan 2010-2012 bevat een vertaling 
van de in het beleidsplan 2009-2014 verwoorde 
doelstellingen en beleidsvoornemens. In KNVB-
breed verband - in besturen, directies en op 
functionarissenniveau - worden prioriteiten gesteld 
en beelden gedeeld van de beoogde resultaten. 
Het seizoenenplan KNVB, seizoenenplan amateur-
voetbal en het bedrijfsplan betaald voetbal bevatten 
de beleidsactiviteiten en resultaten die zijn gewenst 
op bepaalde momenten in de periode 2010-2012. 
Ze kennen nog een tweede dimensie: gezamenlijk 
vormen ze de basis voor het volgen van de 
beleidsontwikkeling. Elk kwartaal zal voortaan de 
status worden bepaald van de voortgang. Bovendien 
vindt halfjaarlijks herijking plaats: tussentijdse 
ontwikkelingen die van invloed zijn op de uitvoering 
van het seizoenenplan, worden dan onder de loep 
genomen. de twee dimensies samen maken het 
seizoenenplan tot een instrument voor een adequate 
beleidsontwikkeling in de KNVB.

GOed SPOrtbeStuur
Een welhaast historisch besluit: de reglementaire 
leeftijdsgrens van zeventig jaar voor KNVB-vrijwilligers 
wordt afgeschaft. dat besluit de bondsvergadering in 
december 2009.

de reglementaire bepaling stamde uit een grijs 
verleden. Anno 2010 staat niet iemands leeftijd 
centraal, maar diens wijze van functioneren. Als 
daartoe aanleiding bestaat, zal een persoon voortaan 
worden aangesproken op de manier waarop hij zijn 
vrijwilligersfunctie vervult.
Tijdens dezelfde bondsvergadering wordt besloten 
voor alle bestuurlijke organen en de landelijke 
commissies een maximale zittingstermijn in te stellen 
van twaalf jaar. de grondgedachte: doorstroming en 
vernieuwing op gezette momenten is van belang.  
In de komende jaren zullen bestuurders en leden van 
commissies die er in die functie twaalf jaar op 
hebben zitten, dus afscheid nemen. 
In de meivergadering stemt het bondsbestuur in met 
een actieplan goed Sportbestuur, waarin bestuurlijk 
een doorstart wordt gemaakt rondom goed 
sportbestuur door een aantal uiteenlopende 
voornemens te bepalen voor de komende periode. 
de komende jaren zullen we hiervan iets gaan merken 
in onder andere een gewijzigde samen stelling van de 

KNVB-besturen, een toegenomen transparantie in 
besturen en het ontstaan van een regeling voor 
klachten, seksuele intimidatie en dergelijke.

dOPINGbeleId
Het hoort niet thuis in het voetbal: gebruik van 
doping. Vanuit die opvatting worden de regels 
rondom dopinggebruik geactualiseerd en geënt op 
de (inter)nationale modellen van de dopingautoriteit 
en de FIFA. de bondsvergadering gaat hiermee 
akkoord in het najaar. de amateurclubs en bvo’s 
worden hierover geïnformeerd door de KNVB. wat 
mag, wat is verboden en hoe ziet het proces eruit 
wanneer iemand zich schuldig heeft gemaakt aan 
dopinggebruik?
doping kan een het imago van het voetbal flink 
schaden. gelukkig blijft de voetbalsport - op een 
incident na - ervan verschoond in het verslagjaar.

SAMeNWerKING SPOrtbONdeN
de samenwerking tussen de KNVB en andere 
sportbonden wordt verder uitgebouwd. Soms is de 
KNVB leidend, andere keren leren wij van andere 
organisaties.

Een voorbeeld van een-tweetjes: binnen de 
Academie voor Sportkader, een samenwerkings-
verband tussen veertien sportbonden en sportkoepel 
NoC*NSF, worden opleidingen en opleidings-
systemen gemoderniseerd. Illustratief is ook dat de 
KNVB aan steeds meer bonden service verleent op 
het gebied van personeelszaken en salarisadmini-
stratie. Verder geeft de voetbalbond projectmatig 
impulsen op het gebied van informatievoorziening en 
sportiviteit & respect.
In Heerenveen delen medewerkers van KNVB-district 
Noord de nieuwe huisvesting met werknemers van 
de Koninklijke Nederlandse Kaatsbond en van regio 
Noord van de Nederlandse Volleybal Bond.
de samenwerking met de Nederlandse rugby Bond 
draait vooral om de directie en de bedrijfsvoering.  
de districtsmanager van west I speelt hierin de 
centrale rol.
de KNVB wil ook in de komende jaren via samen-
werking een bijdrage leveren aan de verdere 
ontwikkeling en professionalisering van de sport-
branche.

SPOrtIvIteIt & reSPect
In het beleidsplan ‘Samen Scoren’ spreekt de KNVB 
de ambitie uit sportiviteit en respect in het totale 
voetbal te willen bevorderen. de KNVB heeft binnen 
dit thema samenwerking gezocht op zowel 
voetbalbreed als op sportbreed gebied.

de invoering van een voetbalbewijs voor de jeugd. 
de introductie van rituelen die sportiviteit en respect 
benadrukken. Extra aandacht voor sportiviteit en 
respect bij de wedstrijden in het kader van de KNVB 
Beker in 2010/’11. Het zijn voorbeelden van de tien 

concrete acties, gezamenlijk opgesteld door 
achterbannen van de betrokken organisaties, die 
voortvloeien uit een congres dat in maart wordt 
georganiseerd vanuit het voetbalbrede programma. 
de KNVB, Stichting Meer dan Voetbal en ook de 
vertegenwoordigende organen van de spelers, trainers, 
scheidsrechters en clubs werken al een aantal jaar 
samen binnen het programma ‘Sportiviteit & respect’.

Verder is de KNVB in het verslagjaar samen met de 
Koninklijke Nederlandse Hockeybond, het Koninklijk 
Nederlands Korfbalverbond en NoC*NSF betrokken 
bij de totstandkoming van het sportbrede program-
ma ‘Samen voor Sportiviteit en respect’. Het in 
2009 begonnen programma wordt gesubsidieerd 
door het ministerie van VwS. Elf sportbonden en 
NoC*NSF doen mee. Het doel is dat alle bonden 
een duurzame aanpak realiseren op het gebied van 
sportiviteit en respect. de rol van de bestuurder staat 
er centraal. Begin 2010 is er een conferentie voor de 
bestuurders van de deelnemende bonden. de 
betrokkenheid en de bijbehorende acties die hieruit 
voortkomen, worden in het nieuwe verslagjaar 
aangeboden aan het ministerie van VwS.

cONtrActSPelerS AMAteurvOetbAl 
eN OPMAAt tOPKlASSe 
Tussen de hoofdklassen van het amateurvoetbal en de 
eerste divisie van het betaald voetbal een topklasse 
van twee keer zestien teams. Contract spelers in het 
amateurvoetbal. de seniorencompetities voor mannen 
die voor een groot gedeelte bestaan uit veertien in 
plaats van twaalf teams. Het zijn stuk voor stuk grote 
vernieuwingen die worden ingevoerd per 2010/’11 
en waar in het verslagjaar naartoe wordt gewerkt.

In het voorjaar van 2009 heeft de algemene 
vergadering amateurvoetbal ingestemd met de 
instelling van een topklasse op zaterdag en een 
topklasse op zondag. Verder is akkoord gegeven 
voor uitbreiding van het aantal teams per poule van 
twaalf naar veertien bij het standaardvoetbal mannen 
senioren landelijk tot en met de tweede klasse en 
verder te bepalen per district. de promotie/
degradatieregeling voor het seizoen 2009/’10 is 
hierop aangepast.
dit alles heeft gevolgen voor de competities in het 
verslagjaar. Er wordt een behoorlijk versterkte 
promotie gehanteerd in het amateurvoetbal, wat leidt 
tot een langer en interessanter seizoen. Tot en met 
half juni strijden clubs om de laatste promotie-
plaatsen dan wel het behoud in een bepaalde klasse.
Na het faillissement van HFC Haarlem in de eerste 
divisie komt er een extra plaats vrij voor promotie 
naar de topklasse. ArC (zaterdag) weet het ticket te 
bemachtigen ten koste van Be Quick uit groningen 
(zondag). Uiteindelijk kan worden vastgesteld dat de 
hele competitieaanpassing uitstekend is verlopen.  
Bij het sluiten van het verslagjaar is een topklasse 
van twee keer zestien teams geformeerd en zijn voor 




