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Belangrijke jaargang
In het seizoen 2012/'13 heeft zich veel voltrokken. Directeur amateurvoetbal Anton Binnenmars en directeur betaald voetbal
Bert van Oostveen blikken in dit interview samen terug op een bewogen voetbaljaar.

De sectie amateurvoetbal heeft met ingang van 1 september 2013 - enkele weken na dit interview - afscheid genomen van
directeur Anton Binnenmars. Zijn functie wordt, in afwachting van de benoeming van de nieuwe directeur amateurvoetbal,
tijdelijk waargenomen door Hans Spierings, lid van het dagelijks bestuur en tevens penningmeester van het bestuur
amateurvoetbal en het bondsbestuur. Spierings legt gedurende zijn waarnemerschap zijn functie als bestuurder en
penningmeester neer. Deze worden - ook weer tijdelijk - overgenomen door Tammo Beishuizen, lid bestuur amateurvoetbal.

Sportiviteit en respect

Veel doelstellingen zijn behaald, maar ambities en wezenlijke aandachtspunten zijn er nog te over. Ook het voorlaatste seizoen binnen het Beleidsplan
voetbal 2009-2014 kende successen en succesjes, vooruitgang op meerdere fronten, plannen die werkelijkheid werden en nieuw ontstane uitdagingen.
Naast helaas óók een noodgedwongen extra focus op het, sinds december 2012, meer dan ooit besproken thema sportiviteit en respect. Onder meer op dit
belangrijke vlak treden amateurvoetbal (AV) en betaald voetbal (BV) in gezamenlijkheid op, precies zoals het beleidsplan Samen Scoren beoogt.

 

Effectieve aanpak excessen
"Twee jaar geleden zijn we begonnen met de Taskforce Effectieve Aanpak Excessen", opent Binnenmars, in het verslagjaar de opvolger van Ruud Bruijnis
die zijn functie om gezondheidsredenen moest neerleggen. "De afgelopen twee jaar hebben we ongeveer 120 leden geroyeerd, 150 teams voorwaardelijk
en 150 teams definitief uit de competitie genomen. Dat deden we voorheen vrijwel nooit. Maar het overlijden van Richard Nieuwenhuizen heeft ook ons nog
eens extra op scherp gezet. We zijn in dialoog gegaan met leden, overheid en belangenorganisaties en meteen begonnen met nog meer actie. Inmiddels
kent iedereen de set aan maatregelen zoals beschreven in het actieplan." 

Toegenomen bewustwording
Binnenmars toont zich tevreden over de hulplijn noodgevallen en het meldpunt wanordelijkheden, de twee maatregelen die al direct in werking traden.
"Verenigingen weten ons te vinden en dat is prettig. Zo stelt de hulplijn noodgevallen ons in staat direct een helpende hand te bieden daar waar nodig. En:
de verenigingen waarderen dit." Vanaf het seizoen 2013/'14 zijn alle tien maatregelen uit het actieplan 'Tegen geweld, voor sportiviteit' van kracht. "Het
geweld helemaal uitbannen is een utopie. Bovendien, als voetbalbond kunnen wij het zéker niet alleen", weet Binnenmars. "Maar we merken gelukkig wel
dat de bewustwording in de samenleving is toegenomen. Dat zien we eveneens terug in de cijfers." 

Dalende excessencijfers
Zo daalde het aantal excessen op de Nederlandse voetbalvelden in het verslagjaar met 15 procent ten opzichte van het seizoen ervoor. Sinds de introductie
van de nieuwe aanpak tegen excessen in seizoen 2011/'12, daalde dit aantal iedere seizoenshelft met 5 tot 11 procent. "Dat sterkt ons in de gedachte dat
deze nieuwe aanpak, waarbij we steeds gerichter straffen en dichter bij de dader komen, effect heeft. Maar we zijn er vanzelfsprekend nog láng niet. Elk
exces is en blijft er één te veel." 

Ook betaald voetbal op één lijn
De directeur betaald voetbal valt Binnenmars bij. "Enkele decennia van maatschappelijke verloedering los je niet in een keer op", zegt Van Oostveen. "Het
geweld vindt weliswaar plaats op het veld, maar dat kan ook ergens anders gebeuren. Het is duidelijk dat iedereen zich van zijn goede kant moet laten zien,
ook als het gaat om het algeheel bevorderen van sportiviteit en respect. Het betaald voetbal heeft daarbij een belangrijke voorbeeldfunctie. 'Gewoon normaal
doen', zelfreflectie toepassen en – los van die juist fantastische emotionele beleving binnen de lijnen – vooral je verstand blijven gebruiken; het is precies de
kern van het handvest betaald voetbal. Daar waren alle betrokken partijen het in december 2012 over eens."
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Onmisbare medewerking
Dat betekent ook dat de regels rond respect in het betaald voetbal stringenter worden nageleefd. Van Oostveen: "Al is het geheel een proces van de lange
adem, waarbij elk zijn eigen verantwoordelijkheid moet blijven nemen." Binnenmars: "Binnen de KNVB treden we gezamenlijk op bij het verder terugdringen
van excessen, daarbuiten is de rol van álle leden en verenigingen letterlijk onmisbaar." 

Voetbal en de maatschappij

Sociale verbondenheid dankzij voetbal
Voetbal en de maatschappij, de maatschappij en voetbal: ze zijn in toenemende mate nauw verbonden met elkaar. De voetbalbond zet ook in 2012/'13
verdere stappen op weg naar sociale verbondenheid, acceptatie en het slaan van bruggen, via uiteenlopende projecten. Van Oostveen maakt direct een
statement. "Wij maken ons grote zorgen over hoe de politiek met de sport en met het voetbal omgaat. Voetbal verbroedert, is al heel vaak bewezen. Daarom
moeten we de maatschappelijke rol van onze sport verder uitbouwen, zeker in deze tijd, die toch sterke kenmerken van segregatie vertoont." 

 

'Open clubs'
"De vereniging is ook in mijn leven enorm belangrijk. Als jongetje leerde ik er al belangrijke waarden als sportiviteit, saamhorigheid en gezelligheid kennen",
herneemt Binnenmars het woord. "Ook nu ik bij clubs ben, kom ik keer op keer tot de conclusie dat voetbal een uitstekend middel is voor een sterkere en
hechtere samenleving." De bond zet zich daarom in voor leefbare, vitale verenigingen. "Zelfredzaamheid is belangrijk. Een club moet in de stad, dorp of wijk
verankerd zijn. We bieden ondersteuning, onder meer bij kennisontwikkeling en het werven van vrijwilligers. Bovendien stimuleren we verenigingen hun blik
naar buiten te richten en zich te ontwikkelen tot 'open club'." 

Voetbal voor iedereen
In augustus 2012 presenteerde de KNVB het actieplan 'Voetbal voor iedereen', om ook het klimaat voor homo's te verbeteren. Het plan voor homoacceptatie
bestaat onder meer uit voorlichting en het aanstellen van vertrouwenscontactpersonen. Een jaar later was een prominente selectie uit de voetbalwereld
vertegenwoordigd op een voetbalboot tijdens de Canal Parade van de Amsterdamse Gay Pride, om de wereld te laten zien dat voetbal staat voor een open
en veilig sportklimaat waarin iedereen zichzelf kan zijn. Ook beide directeuren waren op het water. Van Oostveen: "Hetero, homo of biseksueel: élke speler
of speelster moet kunnen uitkomen voor zijn of haar seksuele voorkeur én er in alle openheid over kunnen spreken – van de amateursport tot in de
Eredivisie. Dat punt hebben we op een enigszins ludieke en opvallende wijze, maar met een zeer serieuze ondertoon gemaakt." 

Extra licht op KNVB WorldCoaches
Van Oostveen zag in 2012/'13 opnieuw dat de KNVB in zijn maatschappelijke rol ook over de grens kijkt. Zo sloot KNVB WorldCoaches, in 2009 begonnen,
een samenwerkingsverband met Philips gericht op scholen en lokale gemeenschappen in Afrika en Zuid-Amerika. "Een geweldige aanvulling op ons
WorldCoaches-programma", toont hij zich verheugd. "We hebben al ruim 3.800 coaches opgeleid in meer dan vijftien landen. Nu kunnen we met Philips
Lichtcentra kleine voetbalvelden in gebieden met geen of weinig toegang tot elektriciteit, voorzien van innovatieve LED-verlichting op zonne-energie. Zo
leiden we nog meer WorldCoaches op en bieden we zo nog meer kinderen sportieve en educatieve ontwikkeling."

Schoolvoetbal en KlasseCup
Ook dichter bij huis maakt de KNVB dankbaar gebruik van samenwerking met partners op sociaal-maatschappelijk vlak. Binnenmars: "Om nog even terug te
keren naar sportiviteit en respect: we zijn zeer content met bijvoorbeeld de bijdragen die Albert Heijn en ARAG geleverd hebben aan respectievelijk het
vernieuwde Schoolvoetbaltoernooi (met een recordaantal van bijna zesduizend deelnemende scholen en meer dan 240 duizend deelnemende jongens en
meisjes, red.) en onze scheidsrechters. Zo herinner ik me een levendige afsluiting van het toernooi, waarbij onze bondscoach ook de KlasseCup mocht
uitreiken. Een sportiviteitsprijs waarbij het, kort geformuleerd, gaat om het plezier voor en van de gehéle klas."

5.500 scheidsrechters-shirts 
"Waar ik ook heel blij mee ben", vervolgt de directeur amateurvoetbal, "is dat we voorafgaand aan de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal samen met
ARAG alle 5.500 KNVB-amateurscheidsrechters op een spectaculaire manier in het zonnetje hebben kunnen zetten. We hebben elk van hen een officieel
scheidsrechters-shirt geschonken, zodat in één keer het hele korps professioneel en herkenbaar is gekleed. Behalve dat we hiermee onze waardering voor
hen uiten, zullen zij zo meer respect ontvangen. Dit is ook gebleken uit een onderzoek onder amateurscheidsrechters, trainer-coaches en spelers."

Ledenontwikkeling en voetbalaanbod

Mooie cijfers voetbalaanbod
'Voetbal is er voor iedereen'. Dat credo van de KNVB geldt óók als het om voetbaldoelgroepen gaat en uitbreiding van het voetbalaanbod. Van jong tot oud,
voor een leven lang voetbal. Zo richt het KNVB Straatvoetbaltoernooi zich nog meer op het slaan van bruggen tussen vereniging, wijk en gemeenten. Een
fraai voorbeeld is ook het Continental 7x7 35/45+ voetbal, dat groeit en bloeit. Binnenmars: "Een van de mooie cijfers is dat we bij het aantal deelnemende
teams aan de 7x7 competitiereeksen in het najaar en voorjaar, zelfs een ruime verzesvoudiging zagen. En we blijven in tijden van vergrijzing deze
voetbalmogelijkheden voor de wat oudere liefhebber natuurlijk uitgebreid promoten."

 

Stimuleringsplan meisjes- en vrouwen
Over het meisjes- en vrouwenvoetbal valt eveneens veel positiefs te melden. In totaal heeft de KNVB nu 131.948 vrouwelijke leden; ruim 80 procent meer
speelsters dan tien jaar geleden. Van alle verenigingen biedt al 86 procent meisjes- en vrouwenvoetbal aan. Eenzelfde percentage hiervan heeft
groeiambities op dit gebied. Samen met sponsor ING heeft de bond nu een stimuleringsplan opgesteld dat erop is gericht voetbal in 2017 onder meisjes- en
vrouwen de grootste sport te laten zijn. 

Zichtbaarheid Oranje Leeuwinnen
Het doet Binnenmars en de directeur BV deugd. "Het plan richt zich enerzijds op vertegenwoordigend voetbal, anderzijds op de ontwikkeling van het
vrouwenvoetbal, die begint op amateurniveau", benoemt Van Oostveen het grotere geheel. "Dat houdt dus onder andere in de ontwikkeling van een betere
infrastructuur in de breedtesport en het vergroten van de zichtbaarheid van het Nederlands vrouwenelftal. Voor wat betreft het laatste zijn kwalificatie van het
Nederlands vrouwenelftal voor het WK 2015 én een structurele plek in de top acht van de FIFA-wereldranglijst, belangrijke doelstellingen."



Uitdagingen voor in de zaal
De stand van zaken qua ledenaantal in het zaalvoetbal is in het seizoen 2012/'13 echter teleurstellend. "We zien een daling, terwijl het Masterplan
Zaalvoetbal juist een ledengroei naar 130 duizend geregistreerde zaalvoetballers in 2016 omschrijft", weet Binnenmars, die wel een verklaring kent. "De
afname is voor een groot deel toe te wijzen aan leden die hun combinatielidmaatschap veld- en zaalvoetbal opzeggen en kiezen voor alleen het veld." De
bond blijft onverminderd werken aan onder meer het verbinden van zaalvoetbal en onderwijs en het versterken van scholencompetities. Binnenmars: "Die
springen als paddenstoelen uit de grond. De volgende stap is het daadwerkelijk registreren van al deze zaalvoetballende scholieren. Daarnaast willen we
ongebonden organisaties binnen het zaalvoetbal zoveel mogelijk van dienst zijn en bij de KNVB onderbrengen. We werken eveneens aan een passend en
breder aanbod voor bijvoorbeeld jeugdvoetballers binnen het veldvoetbal voor in de wintermaanden. Nog een voorbeeld: we zetten al de eerste,
veelbelovende stappen naar zaalvoetbal voor meisjes."

Uitstroomonderzoek
Binnenmars: "Bovendien zijn we drukdoende de zichtbaarheid en het imago van het zaalvoetbal te vergroten. Daarnaast biedt een uitstroomonderzoek ons
inzicht in de beweegredenen van leden om te stoppen, ook in relatie tot de zaal. Met dit soort onderzoeken kunnen we ons voetbalaanbod verder
verbeteren." Al met al maakt de KNVB wel degelijk, en andermaal, een totale ledengroei door. Eind 2012/'13 staat de teller op 1.214.712, een toename van
bijna een half procent en hoger dan ooit tevoren. 

Sportieve prestaties en competities

Aansprekende voorbeelden
Sprekend over zaalvoetbal en imago: aan het Nederlands zaalvoetbalteam zal het niet liggen. Het nationale team zorgde voor uitstekende promotie door in
eigen land knap als tweede te eindigen in de kwalificatiegroep voor het EK 2014. Hierdoor houdt de formatie van bondscoach Marcel Loosveld, via play-
offwedstrijden tegen Bosnië en Herzegovina, zicht op de eindronde in België. "Het waren in Rotterdam echt wedstrijden om van te genieten", zegt
Binnenmars, die ook het Nederlands beachsoccer team zag reiken tot het WK Beach Soccer in Tahiti. Het halen van de EK-eindronden door Jong Oranje
(Israël) en de Oranje Leeuwinnen (Zweden) waren eveneens belangrijke wapenfeiten.

 

Teleurstelling en tevredenheid
Helaas met tweemaal een teleurstellende afloop. "De vroege uitschakeling van het Nederlands vrouwenelftal was behalve erg jammer, ook zonde. Betere
prestaties hadden een nog grotere boost kunnen geven aan het meisjes- en vrouwenvoetbal in Nederland", zegt Van Oostveen. "En Jong Oranje was in
Israël met een missie, in een favorietenrol te midden van een topbezetting met zeven andere landen. Met het bereiken van de halve finale haalden we onze
formele doelstelling, toch heerste er een kater. Wel hebben we in Israël qua organisatie veel ervaring kunnen opdoen die ons zeker van pas zal komen
straks in Brazilië." Daarmee doelt de directeur betaald voetbal uiteraard op het 'grote' Oranje van Louis van Gaal. "Op dit moment (begin augustus, red.) zijn
we zeer goed op weg naar plaatsing, met in de kwalificatie niet één punt verlies en met een verdienstelijk doelsaldo. Daar kun je niet anders dan heel
tevreden over zijn."

Complimenten aan team Kuipers
Onder anderen Van Oostveen heeft eveneens met veel respect gekeken naar het arbitrageteam Björn Kuipers. "Halve finale Champions League tussen
Borussia Dortmund en Real Madrid, de Europa League-finale tussen Benfica en Chelsea en de finale van de FIFA Confederations Cup tussen Brazilië en
Spanje  Dat zijn prachtige prestaties, internationale aanstellingen om ook als voetbalbond trots op te zijn." 

Ingrijpende faillissementen
Minder florissant in het verslagjaar waren de faillissementen van Jupiler League clubs AGOVV Apeldoorn en SC Veendam. "Dat is een triest gegeven en
een groot verlies. Voor beide clubs, de supporters, spelers en medewerkers, maar ook voor het hele Nederlandse betaald voetbal", zegt de directeur van de
'proftak'. "Het is bijzonder ingrijpend wanneer een club failliet gaat. Behalve dat het sportief gezien absoluut onwenselijk is, komen ook medewerkers in tijden
van economisch reces op straat te staan." 

Nieuw gezicht Jupiler League
Vanaf het seizoen 2015/'16 is er in principe verplichte promotie/degradatie tussen Topklasse en Jupiler League. Na instemming van het betaald voetbal gaf
de algemene vergadering amateurvoetbal haar principeakkoord op dit punt. Bovendien omarmde AV de door KNVB en Coöperatie Eerste Divisie (CED)
voorgestelde pilot voor seizoen 2013/'14. Hierin telt de Jupiler League twintig teams, inclusief – na het afzien van de mogelijkheid tot promotie door vv
Katwijk – drie beloftenteams en één amateurvereniging. "Een mooie stap naar de optimalisatie van onze voetbalpiramide", kijkt Binnenmars hierop terug.



Women's BeNe League
Spannende en herkenbare competities AV en BV die bijdragen aan een betere voetbalpiramide; het is een van de doelstellingen uit Samen Scoren die meer
en meer zichtbaar worden. Zo is de allereerste kampioen van de Women's BeNe League inmiddels bekend: FC Twente is de beste van België en
Nederland. Van Oostveen: "Een zeer knappe prestatie en een voorbeeld voor het vrouwenvoetbal in ons land. Na een geslaagde pilot, waarin heel uniek al
direct Europees voetbal was te verdienen, zijn we in 2013/'14 van start gegaan met een volwaardige competitie." 

Financieel en economisch

Onredelijke maatregelen
Waar de vrouwen van FC Twente in deze grensoverschrijdende competitie succesvol waren, presteerden de Nederlandse clubs uit de Eredivisie in
Europees verband beduidend minder dan in de jaren ervoor: kort na de winterstop waren zij alle uitgespeeld. "Deze Europese prestaties bepalen tevens het
toekomstige aantal Europese tickets dat ons land mag verdelen. Dat is niet alleen voor de clubs in kwestie van belang, maar voor het gehele Nederlandse
voetbal", is Van Oostveen expliciet. Dat is hij helemaal in relatie tot de financiële omstandigheden waarin de betaaldvoetbalorganisaties - als het aan de
politiek ligt - anno 2013 internationaal aansprekende prestaties moeten zien neer te zetten. "Verlenging van de crisisheffing (een extra heffing over alle
medewerkers die meer dan anderhalve ton euro bruto verdienen, red.) lijkt slechts een kwestie van tijd, als we niet oppassen. Een onredelijke maatregel."

 

Lobbyen en strijden
Van Oostveen verduidelijkt. "Bij het voetbal staat het kapitaal op de werkvloer. Had er misschien een werknemersmaatregel van gemaakt. Maar waarom dit
toepassen op het voetbal en de clubs, die het toch al zo buitengewoon lastig hebben, terwijl ze er bovendien niet op hebben kunnen anticiperen? De
sterkste schouders dragen de zwaarste lasten, maar deze maatregel treft het betaalde voetbal onevenredig hard. We zullen dus blijven doorgaan met onze
politieke lobby en tegelijkertijd de fiscale procedure voorbereiden. Alles bij elkaar staan we in de internationale concurrentie al lang op achterstand. Voeg
daarbij deze maatregel, en onze mooie geschiedenis met al die Europacups is voorgoed verleden tijd. Dan is Nederland van het niveau Zwitserland,
Schotland of zelfs Luxemburg. Zo eenvoudig liggen de zaken." 

Televisiedeal 
Een opsteker was de televisiedeal met FOX. "Een positieve ontwikkeling, niet alleen goed voor het voetbal, maar voor de Nederlandse sport in het
algemeen", vervolgt Van Oostveen. Om direct de nuance en de context te benadrukken. "Als je alle inkomsten hierbinnen op een hoop gooit, gaat het
inderdaad om 1 miljard. Enorm veel euro's, maar het bedrag uitgesmeerd over de looptijd van twaalf jaar praat je over zo'n 80 miljoen op jaarbasis. Nog
steeds een boel geld, maar in de ons omringende landen wordt nog altijd veel meer betaald. Hoe dan ook is het zaak voor de BVO's om verstandig met deze
inkomsten om te gaan. Juist nu zij zich qua financiële gezondheid steeds meer van hun goede kant laten zien."

Op weg naar zwarte cijfers
"Inmiddels bevinden zich in ons licentiesysteem nog slechts twee clubs in categorie 1, iets wat we – vooral de clubs zelf – in vrij korte tijd hebben bereikt.
Maar we zijn er nog lang niet. Uiteindelijk gaat het erom dat we als hele bedrijfstak zwarte cijfers kunnen schrijven." Dit heeft nog eens extra waarde nu het
Financial Fair Play van UEFA dit seizoen zijn uitwerking krijgt, weet Van Oostveen. "De Europese bond sanctioneert steeds meer clubs in Europa die, kort
door de bocht, wél meer uitgeven dan er binnenkomt. En die soms een torenhoge schuld hebben en nalatig zijn bij het betalen van belastingen, premies en
zelfs salarissen. Aan die oneerlijke concurrentie komt heel langzamerhand een eind." 

Financiële situatie AV
"Ook binnen het amateurvoetbal is de financiële situatie van de clubs een belangrijk item", neemt Binnenmars het woord over. "De crisis raakt nu ook de
verenigingen heel duidelijk. Subsidies nemen in aantal en bedragen af, dus wordt er automatisch nóg meer van de leden gevraagd. Zowel qua creativiteit bij
het vinden van meer inkomsten als direct in financiële zin, zoals veelal concreet te merken is aan de hoogte van de contributie. Ook bijvoorbeeld de kosten
voor de accommodatie rijzen de pan uit door huurverhoging van de gemeente of andere vormen van lastenverzwaring. Verenigingen die hiermee te maken
krijgen, ondersteunen we zoveel als we kunnen. Overigens ook de clubs die het daadwerkelijk niet meer kunnen bolwerken en soms noodgedwongen
moeten werken aan een fusie."

Afscheid, beleid en vernieuwing

Afscheid van een prominent
In mei 2013 schudden Van Oostveen en Binnenmars handen met Harry Been, om hem dank te zeggen voor zijn prominente rol als secretaris-generaal van
de KNVB, de functie waarvan de 64-jarige bestuurder na zo'n dertien jaar afscheid nam. "Veel dank", benadrukt Van Oostveen, die de internationale taken
van de functie van Been heeft overgenomen en sindsdien – behalve de titel van directeur betaald voetbal – tevens de titel van secretaris-generaal voert.
"Harry was al sinds 1989, destijds als directeur, aan de KNVB verbonden. Hij heeft onder meer de organisatie van EUR0 2000, het WK Onder 20 van 2005
en het EK Onder 21 van 2007 voor ons land in de wacht weten te slepen. Ook zijn eindverantwoordelijkheid voor de Europese finales in Nederland zijn
aansprekende wapenfeiten, met als slotstuk de Europa League-eindstrijd in Amsterdam ten tijde van zijn afscheid. De blijk van waardering vanuit
voetballend Nederland en ook daarbuiten, was dan ook groot."

 

Vernieuwing 
De clubondersteuning die de KNVB biedt, is er op vele fronten. Daarbij zorgen de bestuurlijke vernieuwing AV, een nog professioneler ingericht 'luisterend
oor' en flinke ontwikkelingen in diverse digitale services voor toenemende efficiëntie. Binnenmars licht toe: "De organisatie van het KNVB amateurvoetbal
staat aan de vooravond van verandering. Vanaf 2014 gaan we voor een gezamenlijk ontwikkelde, vereenvoudigde bestuursvorm, die veel overlap voorkomt
en de besluitvorming versnelt. Een structuur die aansluit bij de wensen en behoeften van de clubs. En met de komst van een KNVB-verenigingspanel zal de
stem van de vereniging blijven doorklinken in ons beleid en de besluitvorming." 
Ook het huidige KNVB Sportcentrum wordt ontwikkeld en vernieuwd volgens een visie die past bij de huidige tijd: een integrale visie op voetbal. Van
Oostveen gaat verder: "Daarvoor is in het verslagjaar een concreet plan opgesteld, waarmee we dit najaar naar buiten zullen treden. Verschillende opties
zijn de revue gepasseerd, met als uitkomst dat het nieuwe Sportcentrum niet alleen een plek is voor de KNVB, maar echt de middenstip vormt voor en met
meerdere organisaties die kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van het voetbal."



Matchfixing hoog op agenda
Terug naar het betaalde voetbal, waar matchfixing een potentiële bedreiging vormt en 'Arbitrage 2.0' juist nieuwe kansen. De directeur BV begint met het
eerste, dat hoog op de KNVB-agenda staat. "En gelukkig ook in toenemende mate bij de betreffende ministeries", zegt Van Oostveen. "Het onderzoek naar
matchfixing in Nederland dat is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van VWS, is onlangs gepresenteerd. Conclusie: matchfixing komt ook in Nederland
voor, zij het op beperkte schaal. De integriteit van de competities is ons hoogste goed. Om dit te bewaken, is samenwerking met het OM, maar ook de
Belastingdienst, de FIOD en de Kansspelautoriteit van cruciaal belang ."

Innovatief: 'Arbitrage 2.0'
Een mooier vooruitzicht is zoals genoemd de pilot 'Arbitrage 2.0', waarin de KNVB in de komende twee seizoenen het gebruik van doellijntechnologie
(HawkEye) en extra assistenten (5e en 6e officials) toepast. Ook wordt de mogelijke toepassing van een videoreferee nader onderzocht. "Vooral die eerste
twee middelen zetten we zoveel mogelijk in bij de grootschalige en beslissende wedstrijden. We zijn naast de Premier League één van de eerste afnemers
en daarmee is het systeem relatief duur, dus we moeten goed kijken hoe we het uiteindelijk precies gaan invullen. Maar zoals bekend is de KNVB als
innovatieve bond al lang expliciet voorstander van de invoering van deze technologische hulpmiddelen in het profvoetbal. Het draagt immers bij aan goede
arbitrage, acceptatie van beslissingen en eerlijkere competities."

Gastheer tijdens eindtoernooien?
Kortom, in het verslagjaar 2012/'13 is er veel gebeurd én in gang gezet, met het oog op het seizoen 2013/'14, maar tevens met de blik gericht op nog veel
verder vooruit. Aansprekende voorbeelden daarbij zijn de kandidaatstellingen van ons land voor het (mede) organiseren van grote eindtoernooien: het EK
voor vrouwen in 2017 en het EK 2020. Van Oostveen: "Aan het EK voor vrouwen nemen voor het eerst zestien landen deel. Voor de ontwikkeling van het
meisjes- en vrouwenvoetbal in Nederland zou de organisatie van dit EK een enorme stimulans zijn. Het gastheerschap voor het EK 2013 kregen we niet
toegewezen, maar in 2017 ziet het er wellicht heel anders uit. Daarnaast hebben we onze interesse voor het uitbrengen van een bid voor het EK 2020 bij
UEFA kenbaar gemaakt. De komende maanden zullen we samen met de stad Amsterdam en de Amsterdam ArenA onderzoeken, of het mogelijk is om
definitief mee te dingen naar de organisatie van een deel van de wedstrijden.

'The Change'
Het seizoen 2012/'13 is voorbij, het seizoen 2013/'14 inmiddels alweer in volle gang. Een seizoen waarin – naast wat zich allemaal zal voltrekken – in elk
geval de arbeidsorganisatie bij de businessunit amateurvoetbal een nieuw logistiek en cultureel gezicht zal krijgen. Onder de noemer 'The Change' wil de
voetbalbond zich in de toekomst richten op drie duidelijke pijlers: 'voetbal', 'competitie' en 'verenigingen'. "Ook onze arbeidsorganisatie is voortdurend in
beweging", besluit Binnenmars. "Hiermee willen we de verbinding tussen de bond en de verenigingen versterken, om al onze ruim 1,2 miljoen leden
maximale ondersteuning en serviceverlening te blijven bieden." De KNVB, zijn bestuurders en medewerkers zijn zeer gemotiveerd veranderingen te
realiseren, op weg naar weer een enerverend seizoen. Van Oostveen en Binnenmars concluderen dat 2012/'13 een bijzondere jaargang in de 123-jarige
geschiedenis van de bond is geweest.


