
Het	  jaarverslag	  in	  vogelvlucht	  

Het	  jaarverslag	  2012/’13	  van	  de	  Koninklijke	  Nederlandse	  Voetbalbond	  beschrijft,	  zoals	  de	  laatste	  
jaren	  gebruikelijk,	  het	  voorbije	  seizoen	  aan	  de	  hand	  van	  de	  vier	  kernthema’s	  uit	  het	  beleidsplan	  
Samen	  Scoren	  (2009-‐2014):	  Samen	  voetballen	  en	  samen	  leven,	  Ontwikkelen	  en	  winnen,	  Beleven	  en	  
binden	  en	  Organiseren	  en	  faciliteren.	  	  

	  

Samen	  voetballen	  en	  samen	  leven	  

‘Naar	  een	  veiliger	  sportklimaat’	  en	  ‘sportiviteit	  en	  respect’	  zijn	  speerpunten	  in	  het	  beleidsplan	  en	  
blijken	  in	  het	  verslagjaar	  (helaas)	  actueler	  te	  zijn	  dan	  ooit.	  Het	  overlijden	  van	  grensrechter	  Richard	  
Nieuwenhuizen	  na	  geweld	  op	  het	  voetbalveld,	  stemt	  Nederland	  triest	  en	  maakt	  veel	  discussie,	  
suggesties	  en	  ideeën	  los.	  In	  maart	  2013	  benoemt	  het	  actieplan	  ‘Tegen	  geweld,	  voor	  sportiviteit’	  een	  
set	  aan	  maatregelen.	  Door	  al	  eerder	  ingezet	  nieuw	  beleid	  neemt	  het	  aantal	  excessen	  af,	  maar	  het	  
verder	  terugdringen	  daarvan	  is	  en	  blijft	  een	  topprioriteit.	  Mede	  in	  dit	  kader	  heeft	  de	  bond	  ook	  een	  
sleutelrol	  bij	  het	  versterken	  van	  voetbalverenigingen,	  door	  hen	  te	  stimuleren	  en	  faciliteren	  op	  weg	  
naar	  het	  zijn	  van	  een	  vitale,	  zelfredzame	  ‘open	  club’	  als	  middelpunt	  van	  de	  wijk,	  met	  sportieve	  én	  
maatschappelijke	  ambities.	  De	  maatschappelijke	  betekenis	  van	  het	  voetbal	  is	  enorm	  en	  ook	  bij	  het	  
benutten	  van	  de	  bijbehorende	  kansen	  trekken	  AV	  en	  BV	  gezamenlijk	  op.	  Voetbal,	  het	  grootste	  
sociale	  netwerk	  van	  Nederland	  verbindt,	  verbroedert	  en	  leidt	  tot	  een	  sterkere	  en	  hechtere	  
samenleving.	  Daarbij	  hoort	  echter	  wel	  sprake	  te	  zijn	  van	  een	  sportief,	  respectvol	  en	  veilig	  
spelklimaat,	  voor	  iedereen.	  Een	  ander	  streven	  is	  het	  kunnen	  garanderen	  van	  een	  laagdrempelig	  
voetbalaanbod	  voor	  iedereen,	  onder	  het	  motto	  ‘een	  leven	  lang	  voetballen’.	  Maatschappelijk	  
verantwoord	  ondernemen	  is	  eveneens	  een	  belangrijke	  ambitie,	  waaraan	  de	  bond	  vorm	  geeft	  via	  
diverse	  nationale	  en	  internationale	  projecten,	  veelal	  met	  steun	  van	  andere	  partijen	  en	  sponsoren.	  	  

Ontwikkelen	  en	  winnen	  

De	  doelstellingen	  binnen	  het	  beleidsplan	  Samen	  Scoren	  zijn	  duidelijk,	  óók	  als	  het	  gaat	  om	  presteren	  
en	  opleiden.	  Er	  is	  daarbij	  onder	  meer	  veel	  aandacht	  voor	  het	  optimaliseren	  van	  structuren	  voor	  het	  
ontwikkelen	  van	  talenten.	  ‘Geen	  talent	  (m/v)	  mag	  verloren	  gaan’;	  het	  geldt	  voor	  alle	  niveaus.	  Zo	  
moet	  het	  betaalde	  voetbal	  (nog)	  meer	  kunnen	  profiteren	  van	  de	  doorstroming	  van	  spelers	  uit	  de	  
eigen	  (regionale)	  jeugdopleiding,	  krijgen	  talenten	  die	  zich	  openbaren	  op	  latere	  leeftijd	  de	  kans	  om	  te	  
‘zij-‐instromen’,	  ondergaan	  de	  opleidingsstructuren	  voor	  meisjesvoetbal,	  zaalvoetbal	  en	  CP-‐voetbal	  
een	  professionaliseringsslag	  en	  verbetert	  de	  KNVB	  het	  technisch	  kader	  van	  zowel	  de	  bond	  als	  
verenigingen.	  	  
Deze	  laatste	  kunnen	  bijvoorbeeld	  rekenen	  op	  KNVB	  Clubcoaches.	  Daarnaast	  is	  er	  de	  pilot	  van	  het	  
dynamische,	  op	  duurzame	  kwaliteit	  voor	  de	  gehele	  voetbalpiramide	  gerichte	  Kwaliteit	  &	  
Performance	  Model	  Jeugdopleidingen.	  Ondertussen	  geven	  in	  2012/’13	  het	  Nederlands	  
vrouwenelftal,	  Jong	  Oranje,	  Oranje	  onder	  19	  en	  het	  Nederlands	  beachsoccer	  team	  het	  goede	  
voorbeeld	  door	  zich	  voor	  grote	  eindtoernooien	  te	  kwalificeren.	  En	  er	  gebeurt	  ook	  ‘op	  kantoor’,	  bij	  de	  
diverse	  afdelingen,	  véél.	  De	  KNVB	  Academie	  bekijkt	  het	  huidige	  opleidingsmodel	  met	  een	  kritische,	  
eigentijdse	  blik.	  Het	  Sportmedisch	  Centrum	  (SMC)	  doet	  nieuwe	  investeringen	  en	  onderzoek.	  Zeker	  
ook	  de	  ‘afdeling	  arbitrage’	  laat	  van	  zich	  horen.	  Van	  het	  aanpassen	  van	  de	  piramide	  arbitrage,	  goede	  
internationale	  prestaties,	  een	  talententraject	  voor	  vrouwelijke	  (assistent-‐)scheidsrechters,	  het	  
inzetten	  van	  scheidsrechterscoaches	  en	  structurele	  aandacht	  voor	  mentale	  weerbaarheid,	  tot	  onder	  
meer	  ‘Arbitrage	  2.0’	  en	  nauw	  contact	  met	  verenigingen	  in	  het	  kader	  van	  clubontwikkeling	  en	  
sportiviteit	  en	  respect.	  	  



	  
Beleven	  en	  binden	  

Voetbal	  moet	  aantrekkelijk	  zijn	  voor	  iedereen.	  De	  KNVB	  werkt	  daarom	  aan	  nieuw	  en	  aanvullend	  
voetbalaanbod	  op	  maat.	  Doet	  via	  uitstroom-‐,	  tevredenheids-‐	  en	  behoeftenonderzoek	  onder	  leden	  
nieuwe	  inzichten	  op.	  En	  treft	  voorbereidingen	  voor	  een	  KNVB-‐breed	  Marketingplan	  Voetbal.	  Het	  zijn	  
voorbeelden	  van	  (servicegericht)	  beleid,	  afgestemd	  op	  de	  wensen	  van	  de	  leden	  en	  bezoekers.	  Er	  is	  
daarbij	  ook	  in	  2012/’13	  het	  nodige	  resultaat.	  Het	  vernieuwde	  AH	  Schoolvoetbal	  –	  groter	  dan	  ooit	  –	  is	  
een	  succes.	  Het	  KNVB	  Straatvoetbal	  legt	  nog	  meer	  dan	  voorheen	  een	  link	  tussen	  voetbal,	  straat,	  wijk	  
en	  gemeente.	  Het	  7x7	  35/45+	  voetbal	  zet	  op	  alle	  fronten	  de	  groei	  van	  de	  laatste	  jaren	  voort.	  Het	  
meisjes-‐	  en	  vrouwenvoetbal	  beleeft	  opnieuw	  een	  aantal	  mijlpalen.	  KNVB	  en	  ING	  lanceren	  rond	  het	  
Nederlands	  vrouwenelftal	  een	  opvallende	  campagne	  en	  bereiden	  een	  nieuw	  stimuleringsprogramma	  
voor	  de	  breedtesport	  voor.	  Het	  zaalvoetbal	  versterkt	  de	  relatie	  met	  het	  onderwijs,	  ongebonden	  
organisaties	  en	  het	  veldvoetbal.	  Onder	  meer	  een	  passend	  (zaal)voetbalaanbod,	  het	  vergroten	  van	  de	  
zichtbaarheid	  en	  ledengroei	  –	  die	  achterloopt	  op	  schema	  –	  is	  het	  streven.	  ‘Beleven	  en	  binden’	  uit	  zich	  
eveneens	  in	  de	  (mede)organisatie	  van	  vele	  grootschalige	  evenementen,	  waaronder	  de	  Europa	  
League-‐finale.	  De	  bond	  schenkt	  extra	  aandacht	  aan	  de	  traditie	  van	  de	  Johan	  Cruijff	  Schaal	  en	  de	  
ticketingstrategie	  rond	  thuisinterlands	  van	  Oranje.	  Grondige	  vernieuwingen	  zijn	  te	  vinden	  op	  
Voetbal.nl,	  dat	  bovendien	  aantrekkelijke,	  aanvullende	  digitale	  services	  biedt	  via	  internet,	  social	  
media	  en	  smartphone.	  Nog	  een	  voorbeeld	  van	  nog	  betere	  service:	  veel	  BVO’s	  maken	  een	  concreet	  en	  
belangrijk	  begin	  met	  beter	  gastheerschap,	  naar	  aanleiding	  van	  beleid	  dat	  is	  gericht	  op	  normalisatie	  
en	  gastvrijheid.	  

Organiseren	  en	  faciliteren	  

Onder	  de	  titel	  ‘Change’	  zet	  de	  KNVB	  een	  organisatieontwikkeling	  in,	  met	  drie	  pijlers:	  voetbal,	  
vereniging	  en	  competitie.	  Hierbij	  staat	  te	  allen	  tijde	  het	  KNVB-‐lid	  centraal,	  op	  weg	  naar	  een	  nieuwe	  
organisatiestructuur	  in	  de	  vorm	  van	  een	  omgekeerde	  piramide.	  De	  KNVB	  schenkt	  in	  2012/’13	  verder	  
veel	  aandacht	  aan	  het	  realiseren	  van	  onder	  meer	  evenwichtige	  competities	  –	  óók	  aan	  de	  onderkant	  
van	  de	  piramide	  –	  het	  uiten	  van	  waardering	  voor	  vrijwilligers	  en	  het	  proactief,	  professioneel	  en	  
servicegericht	  ondersteunen	  van	  zowel	  BVO’s	  als	  amateurclubs.	  Er	  vallen	  wezenlijke	  besluiten,	  zoals	  
verplichte	  promotie/degradatie	  tussen	  eerste	  divisie	  en	  topklasse	  en	  uitbreiding	  van	  de	  Jupiler	  
League.	  De	  bond	  is	  bezig	  regelingen	  en	  besluiten	  te	  versoepelen,	  er	  komt	  meer	  vereenvoudigde	  
tuchtrechtspraak	  en	  er	  is	  extra	  aandacht	  voor	  de	  veiligheid	  in	  de	  top	  van	  het	  amateurvoetbal.	  ‘AV	  
Digitaal’	  levert	  wederom	  nieuwe	  digitale	  services	  waarvan	  velen	  profiteren.	  De	  inspiratievolle	  KNVB	  
Kennisdagen	  en	  het	  KNVB	  Bestuurderscongres	  worden	  goed	  gewaardeerd.	  AV	  werkt	  hard	  aan	  een	  
vernieuwde	  structuur,	  good	  governance	  en	  de	  dialoog	  met	  verenigingen	  en	  leden.	  ‘Governance’	  is	  
ook	  een	  belangrijk	  item	  bij	  BVO’s,	  die	  eveneens	  in	  dit	  verslagjaar	  met	  hulp	  van	  KNVB	  Expertise	  zich	  
verder	  kunnen	  professionaliseren.	  De	  KNVB	  ondersteunt	  het	  betaalde	  voetbal	  bovendien	  door	  	  
tegenwicht	  te	  bieden	  aan	  bedreigingen	  voor	  de	  bedrijfstak	  van	  voorstellen	  en	  beleid	  vanuit	  politiek	  
Den	  Haag.	  Verder	  wordt	  het	  belang	  van	  duurzaamheid	  meer	  en	  meer	  evident.	  Preventie	  van	  
matchfixing	  heeft	  topprioriteit	  en	  het	  licentiesysteem	  toont	  een	  voor	  de	  clubs	  positieve	  ontwikkeling.	  
Bij	  het	  organiseren	  en	  faciliteren	  van	  dit	  alles,	  richten	  de	  KNVB	  en	  zijn	  medewerkers	  vooral	  ook	  een	  
kritische	  blik	  op	  zichzelf,	  om	  voor	  voetballend	  Nederland	  blijvend	  verbeteringen	  te	  kunnen	  
doorvoeren.	  Ondertussen	  werkt	  de	  KNVB	  tevens	  langzaam	  maar	  zeker	  toe	  naar	  het	  nieuwe	  
Beleidsplan	  2014-‐2018.	  


