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leidende functie als Nederlands
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Samen voetballen
en samen leven

Voetbal heeft een enorme impact op
de samenleving. De KNVB heeft
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Voorwoord  
 

Samen voortvarend vooruit

Voetbal en samenleving zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dat kunnen we na het verslagjaar 2012/'13 van de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond
nadrukkelijker dan ooit concluderen. Verbinding, verbroedering en vitale verenigingen leiden tot een sterkere en hechtere gemeenschap. Maar alléén als
sprake is van een sportief, respectvol en veilig voetbalklimaat. Samen vormgegeven, en voor iedereen! 

'Naar een veiliger sportklimaat' en 'sportiviteit en respect' zijn wezenlijke onderdelen van het beleidsplan Samen Scoren (2009-2014) van de nationale
voetbalbond, die in het verslagjaar actueler zijn dan ooit. Daartoe zorgt met name het overlijden van assistent-scheidsrechter Richard Nieuwenhuizen, een
zeer triest stemmend hoofdstuk in onze ruim 123-jarige geschiedenis, waarbij onze gedachten nog altijd uitgaan naar zijn naasten. Als het gaat om excessen
moet Nederland, inclusief de voetbalbond, regelmatig (te grote) teleurstellingen verwerken. Al boeken we gelukkig, samen, óók vooruitgang. 

De KNVB heeft veel belangrijke sleutelrollen. Bijvoorbeeld bij het versterken van voetbalverenigingen. Bij het kunnen garanderen van laagdrempelig
voetbalaanbod voor iedereen. Bij maatschappelijk verantwoord ondernemen op nationaal én internationaal niveau. Ook bij het optimaliseren van structuren
voor het ontwikkelen van talenten. Het zich verder kunnen profileren van de arbitrage. Het helpen zorgdragen voor normalisatie, gastvrijheid, veiligheid en
evenwichtige competities. En het proactief en professioneel ondersteunen van clubs uit zowel het betaalde - als het amateurvoetbal.

We zijn blij te kunnen melden dat u in dit jaarverslag uiteenlopende en concrete resultaten van dit alles kunt zien. Hetzelfde geldt in relatie tot begrippen als
digitalisering, duurzaamheid, groei, Goed Sportbestuur, organisatieontwikkeling en – laten we ook dát vooral niet vergeten – prestaties. Zo stemt het feit dat
Oranje in 2012/'13 de basis legt voor WK-kwalificatie, ons én u tot grote tevredenheid. 

Resultaten en op gezette tijden succesjes en successen boeken; de KNVB kan dat vanzelfsprekend nooit alleen. Juist dankzij onze partners en anderen
gaan we op vele fronten voortvarend en efficiënt vooruit. Met een kritische blik op onszelf en meer dan ooit een antenne voor de wensen van onze
achterban. 

Eveneens alleen met de hulp en het verantwoordelijkheidsgevoel van állen kunnen we blijven genieten van het spelletje; sportief en dus in stijl. Gezamenlijk
trekken we op, gezamenlijk nemen amateur- en betaald voetbal u nog een keer mee naar het seizoen 2012/'13, steeds dichter bij ons 125-jarige bestaan.
Opnieuw via de uit het beleidsplan bekende thema's, opnieuw online. En opnieuw met de constatering dat we al het nodige hebben bereikt, maar vooral

gefocust willen blijven op het creëren en bereiken van méér. 

Directie KNVB

 



Directieverslag  

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.



Corporate  
 

Voetbal volkssport nummer één

Voetbal is al lang niet meer een sport voor alleen de traditionele doelgroep mannen en jongens. Voetbal is volkssport nummer één. Ook vrouwen en meisjes
weten de weg naar de voetbalvereniging steeds beter te vinden. Ons land telt om precies te zijn 131.948 voetballende meisjes en vrouwen; een stijging van
3,5 procent ten opzichte van het seizoen ervoor. Het totaal aantal leden eind 2012/'13 bedraagt 1.214.712. Hiermee groeit het ledenaantal van de KNVB
licht.

 

De KNVB zet zich al jarenlang in om specifieke doelgroepen aan het voetballen te krijgen of te behouden voor de voetbalsport. Dit doet de bond door
maatwerk te bieden en in te spelen op de wensen van de verschillende doelgroepen. Een mooi voorbeeld hiervan is het 7x7 35/45+ voetbal. 

Bij deze voetbalvorm heeft de KNVB goed geluisterd naar de wensen van de voetballers in deze leeftijdscategorie. Niet langer hoeven zij op te boksen tegen
de jongere generatie op een groot veld. Voetballen met en tegen leeftijdsgenoten, op een half speelveld waarop onbeperkt wisselen is toegestaan en de
buitenspelregel niet van toepassing is: dát is het idee van het 7x7 35/45+ voetbal. In 2012/'13 zijn 266 teams actief in de 7x7 35+ en 45+ competities, een
verdrievoudiging ten opzichte van het seizoen ervoor.

Het verenigingsleven

Ieder weekend genieten ontelbaar veel mensen, passief of actief, van de voetbalsport. De plek waar dit doorgaans plaatsvindt, is de voetbalvereniging. De
'voetbalinfrastructuur' en het verenigingsleven zoals wij dat in Nederland kennen, is uniek. Een paar minuten fietsen en je komt wel ergens een
voetbalvereniging tegen; in 2012/'13 telt ons land er 3.168 (2.597 veld- en 571 zaalvoetbalverenigingen). Samen met de honderdduizenden vrijwilligers van
deze verenigingen organiseert de KNVB dit seizoen niet minder dan 752.395 wedstrijden.

 

De voetbalvereniging is veel meer dan de plek waar wordt gevoetbald. Clubs vervullen in veel wijken, buurten en dorpskernen een sociale en verbindende
rol. De bond stimuleert verenigingen ook om de blik naar buiten te richten en zich te ontwikkelen tot een 'open club'. Hierdoor is de vereniging het middelpunt
van de wijk en zorgt deze voor leefbaarheid en participatie van leden én niet-leden.

Tegen geweld, voor sportiviteit

Helaas staat het weekend niet altijd geheel en al in het teken van de wedstrijden zelf. In het weekend van 8 en 9 december 2012 staat de hele voetbalwereld

stil bij de tragische en zinloze dood van assistent-scheidsrechter Richard Nieuwenhuizen (op 3 december 2012). Amateurverenigingen openen massaal de
deuren om met elkaar in gesprek te gaan en na te denken over de toekomst. De zin 'Zonder respect geen voetbal' behoeft sindsdien geen verdere uitleg.

 

Al langere tijd werkt de bond samen met verenigingen aan programma's en activiteiten op het gebied van sportiviteit en respect. De tragische gebeurtenis
van december 2012 maakt duidelijk dat er nog meer moet gebeuren. Op 20 maart 2013 presenteert de KNVB het actieplan 'Tegen geweld, voor sportiviteit'.
Het doel van het plan is helder: het tegengaan van geweld en het bevorderen van sportiviteit op en rond de voetbalvelden. Het actieplan beschrijft een set
aan nieuwe maatregelen, evenals de intensivering van een aantal bestaande activiteiten. Twee van de maatregelen gaan direct in: de Hulplijn noodgevallen
en het Meldpunt wanordelijkheden.



Goed Sportbestuur  

Waardering uiten voor de zeer belangrijke bijdragen van vrijwilligers. Een heldere blauwdruk voor posities, profielen,
processen, reglementen, gedrag en communicatie in het kader van bestuurlijke vernieuwing. De (digitale) dialoog met
verenigingen. Risicomanagement anno 2013. Het tonen van beleid en daadkracht, transparantie en integriteit.
Doelgerichtheid en doelmatigheid. Profiteren van feedback en de samenleving een essentiële plaats geven. De KNVB loopt
met zijn beleid en organisatie zoveel mogelijk vooruit op de toekomst, geheel volgens de principes van Goed Sportbestuur.

Waardering vrijwilligers

Vitaliteit van het voetbal
Vrijwilligers leiden een zeer belangrijk deel van het te verzetten werk in het amateurvoetbal in goede banen. Binnen de verenigingen zorgen talloze mensen
in uiteenlopende functies ervoor dat alles reilt en zeilt. Zij zorgen voor de 'vitaliteit van het voetbal'. Ook de KNVB drijft voor veel taken op de kennis, ervaring
en affiniteit van vrijwilligers: in besturen, commissies, tucht- en controlerende organen. Dichtbij de verenigingen en hun leden bepalen juist zíj vaak het
gezicht van 'de KNVB'.

 

Intensivering vrijwilligersbeleid
Het bestuur amateurvoetbal besluit het beleid op het gebied van waardering van deze vrijwilligers te intensiveren. Jaarlijks ontvangen KNVB-vrijwilligers een
attentie van de KNVB. Een vaak nuttig cadeau, uniek voor het vrijwilligerscorps. 

Laten blijken van waardering
Het excessenbeleid vraagt extra inspanningen van de tuchtorganen, die hiervoor zelf een extra blijk van waardering ontvangen in de vorm van een ticket
voor een interland. Een schot in de roos. Ook vrijwilligers in de uitvoerende commissies in het amateurvoetbal worden – als dank voor hun tomeloze inzet en
grote verdiensten – een dag verwend met een interlandbezoek, een rondleiding door de Amsterdam ArenA, een hapje en een drankje.

Meer zilveren en gouden spelden
Het bondsbestuur besluit het onderscheidingenbeleid per 1 juli 2013 te versoepelen. Met het besef dat vrijwilligerswerk steeds minder vanzelfsprekend is,
kiest het bestuur ervoor vrijwilligers eerder te eren met een zilveren of gouden waarderingsspeld. Ook het lidmaatschap van verdienste is nu voor méér
mensen weggelegd dankzij versoepeling van de normering. En voor de categorie vrijwilligers die lange tijd een essentiële functionaris zijn bij het goed laten
verlopen van een wedstrijd – de scheidsrechters – roept de voetbalbond de decoratie 'Scheidsrechter van Verdienste' in het leven.

Bestuurlijke vernieuwing

Blauwdruk vernieuwde structuur
Het amateurvoetbal werkt hard aan het vormgeven van een vernieuwde structuur per 1 januari 2014. Het fundament hiervoor ontstond al eind 2011 in een
contourennota, die in 2012 concreet gestalte krijgt met hulp van focusgroepen bestaande uit afgevaardigden van de verenigingen en leden van het bestuur
amateurvoetbal. Een blauwdruk voor de vernieuwde structuur en processen is het resultaat.

 

De posities en rollen zijn helder, de lijnen van overleg en besluitvorming eenduidig. Ook de verantwoording hierover krijgt een duidelijke plaats in de
beoogde organisatie. Bovendien is er veel aandacht voor sluitende communicatie; stuk voor stuk belangrijke elementen van good governance.

Reglementen en transparantie
De KNVB pakt meteen door en vertaalt de blauwdruk in de reglementen AV en bereidt wijzigingen van statuten en bondsreglementen voor. Hierin legt de
bond vast hoe voortaan functies in te vullen; via welke processen van verkiezing en benoeming. Elementen als transparantie en het voorkomen van
'achterkamerkeuzes' spelen een belangrijke rol. In de nieuwe structuur zal de KNVB meer kijken naar profielen en breed samengestelde
vertrouwenscommissies vragen hierop een blik te werpen. 

Dialoog met verenigingen
Bovendien verschijnt er een blauwdruk communicatie, met het oog op januari 2014. De KNVB staat voor een dialoog met de verenigingen en leden en wil bij
hen de informatie vergaren die nodig is om gelegitimeerde besluiten te nemen. Daarom presenteert de bond nieuwe instrumenten zoals een digitaal
verenigingspanel, waarmee de districten Zuid II en Oost proefdraaien en alvast leerzame ervaringen opdoen. De voetbalbond werkt dus aan een toekomst,
met bruikbare blauwdrukken die draagvlak hebben van de algemene vergadering en met herziene, compactere en leesvriendelijke regelgeving.



Gedrag, functies en profielen 
Bestuurlijke vernieuwing gaat over méér dan structuren, processen en regels; het gaat, nog belangrijker, over het gedrag van de mensen die de structuur
vormen. De bond formuleert profielen voor de hierin essentiële functies, zoals het lid van een nieuwe verenigingsraad, de bestuurder amateurvoetbal en het
lid van een toekomstig districtscollege. 

Goed Sportbestuur

Code is leidend
De code Goed Sportbestuur is leidend voor het doen en laten binnen de organisatie van de KNVB. De bond richt zich daarbij vooral op de organen die zijn
belast met het besturen en het houden van toezicht: het bondsbestuur, het bestuur amateurvoetbal, de raad van commissarissen en het bestuur betaald
voetbal, directies en management. 

 

Het bondsbestuur bepaalt dat het eerder ontvangen advies op maat van een speciaal ingestelde commissie Loorbach leidend is voor toekomstig beleid. Te
denken valt daarbij aan aspecten als openheid en integriteit. Dit beleid zal vorm krijgen bij aanvang van het seizoen 2013/'14. 

Permanent toezien op integriteit
De secties amateurvoetbal (AV) en betaald voetbal (BV) lopen hierop vooruit waar zij dat kunnen. Zo wegen zij op verschillende momenten 'onverenigbare
functies' en maken zij deze bespreekbaar. In de nieuwe reglementering AV staat expliciet welke functies onverenigbaar zijn en wat er behoort te gebeuren
wanneer sprake is van tegenstrijdige belangen. 

In de dagelijkse praktijk krijgen zaken als integriteit als vanzelfsprekend de aandacht via onder meer het permanent toezien op correct declaratiegedrag met
bijgaande normen en procedure. 

Blik in de spiegel en feedback 
Besturen en directies zijn zich bewust van hun voorbeeldgedrag en er is sprake van een groeiende aanspreekcultuur. Bondsbestuur, sectiebesturen en de
raad van commissarissen beleggen sessies om het eigen functioneren te evalueren. Een blik in de spiegel, die leidt tot verbeterpunten. 

De klachtenregeling van de KNVB is een voorbeeld van een instrument dat openheid ten opzichte van verenigingen en leden bevordert. Op elk niveau
binnen de organisatie stellen medewerkers en vrijwilligers zich kwetsbaar op door het eigen handelen – of nalaten daarvan – tegen het licht te laten houden.
Het levert nuttige feedback van de leden op en daarmee leermomenten voor de bondsorganisatie.

Risicomanagement

Groter 'risicogebied'
De KNVB heeft zijn activiteitenportfolio in het afgelopen decennium omvangrijker en complexer zien worden. Vooral door ontplooiing van commerciële en
maatschappelijke activiteiten. Bovendien is het aantal entiteiten dat valt onder de KNVB toegenomen, evenals het aantal partijen verbonden aan de bond.
Als gevolg hiervan is ook het risicogebied van de KNVB in omvang en complexiteit gegroeid. Ofwel: de kans op een onzekere gebeurtenis met een
negatieve impact op de realisatie van de strategische doelstellingen, is groter geworden.

 

Inzicht in risico's 
Gedurende het kalenderjaar 2012 is een risicoanalyse uitgevoerd op basis waarvan de risico's binnen de reguliere bedrijfsvoering in kaart zijn gebracht.
Daarnaast is een implementatieplan opgesteld om risicomanagement binnen de reguliere bedrijfsvoering te verankeren. De bond ziet risicomanagement als
een strategisch onderdeel binnen de bedrijfsvoering. Het is immers evident om inzicht te hebben in de belangrijkste gebeurtenissen die de realisatie van
strategische doelstellingen bemoeilijken of zelfs onmogelijk maken. Risico's zijn niet uit te sluiten, maar worden wél voortdurend op transparante en
gestructureerde wijze inzichtelijk gemaakt. Daar waar mogelijk worden risico's verkleind, daar waar nodig worden risico's bewust genomen.

Continue afwegingen
Risicomanagement heeft een dynamisch karakter. Diverse interne en externe factoren kunnen aanleiding geven tot herijking van zowel beperkings- als
beheersingsmaatregelen. Door risicomanagement nadrukkelijker onderdeel te laten zijn van de vaste planning- en controlecyclus, kan de bond voortdurend
risico's en de beperkende en beheersmaatregelen afwegen.

Beleid en daadkracht

Kernthema's beleid
Het beleidsplan 2009-2014 (Samen Scoren) geeft de koers aan die de KNVB wil varen. De toekomstvisie kent vier kernthema's:

Samen voetballen en samen leven. Voetbal brengt de samenleving in beweging en de KNVB heeft hierin een belangrijke, maatschappelijke
verantwoordelijkheid;
Ontwikkelen en winnen. Spelers, kader en scheidsrechters op alle niveaus opleiden en een uitdaging bieden;
Beleven en binden. Plezier hebben in het voetbal en erbij willen horen, een leven lang;

Organiseren en faciliteren. De organisatie achter het voetbal, randvoorwaarde voor succes.

Voetbal is er voor iedereen en is, behalve een zeer aantrekkelijke sport, ook een buitengewoon geschikt middel om verder liggende doelen in de
samenleving gestalte te helpen geven. Dit is het richtsnoer voor de in het beleidsplan geformuleerde doelstellingen en tevens voor de tweejaarlijkse vertaling
naar de seizoenenplannen KNVB-breed (AV en BV). 

 

Ambities en beoogde resultaten
Een vaste cyclus van planning en controle moet invulling geven aan het streven naar doelgerichtheid en doelmatigheid. Hiertoe behoren uiteenlopende
ambitieuze beleidsactiviteiten voor een periode van twee seizoenen. Elke beleidsactiviteit geeft inzicht in het waarom ervan, met een concreet beschreven
doelstelling én het gewenste en beoogde resultaat. Want dit laatste telt!

Rapporteren per kwartaal
Elk kwartaal beoordelen directie en management de status. Levert de KNVB inderdaad wat in het vooruitzicht is gesteld of loopt de bond wat dat betreft
achter (en zijn er in die gevallen gegronde redenen om ergens op terug te komen)? Kortom: 'zijn we in control?'. Met de kwartaalrapportages houdt de bond
zijn besturende en controlerende organen structureel en nauwgezet op de hoogte.



Organisatie op basis van nieuwe pijlers
Nakomen wat je belooft is bij het werken in dienst van verenigingen en leden een weliswaar ongeschreven, maar allereerste regel. Servicegerichtheid staat
voorop. Op dit vlak zet de KNVB belangrijke stappen onder het motto 'Change': de verandering die de KNVB in het amateurvoetbal per 1 juli 2013 wil
doorvoeren. Hiervoor houdt de bond in 2012/'13 de organisatie tegen het licht om vervolgens drie pijlers voor de toekomst te benoemen: voetbal,
verenigingen en competitie. Dé kerntaken waarop de voetbalbond en zijn organisatie zich in de komende tijd zullen richten.

Met het oog op 2014-2018
Een vernieuwde structuur in het 'KNVB-stelsel' van besturen en commissies en een vernieuwde arbeidsorganisatie: het amateurvoetbal wil klaar zijn voor de
toekomst en nieuwe uitdagingen met beide handen kunnen aangrijpen. Het is tevens een randvoorwaarde in relatie tot het op handen zijnde nieuwe
Beleidsplan 2014-2018, waarover de bond zijn gedachten vormt. Zo stellen bondsbestuur en districtsbesturen zich de vraag waar de KNVB voor moet gáán
en stáán. Welk beeld hebben we van het voetbal en van de KNVB ultimo 2018? Aan welke kenmerken wil de bond tegen die tijd voldoen? De KNVB denkt
na over de essentiële thema's in de periode 2014-2018, over kansen en bedreigingen vanuit maatschappelijke trends en over de hierbij leidende ambities.

Vóór 1 juli 2014 zal het nieuwe beleidsplan er liggen, voor vier seizoenen lang. Daarnaast streeft de KNVB ernaar per die datum een hierop gebaseerd
concreet bedrijfsplan klaar te hebben voor een periode van twee seizoenen.



Sociaal Jaarverslag  

In dit verslag zijn de full- en parttimers binnen de businessunits amateurvoetbal (AV) en betaald voetbal (BV) opgenomen.
Medewerkers met een oproepcontract (inclusief spelers nationale elftallen en (assistent-)scheidsrechters), auditoren en
stagiaires (inclusief Masterclass) zijn uitgesloten. 

PERSONEELSBESTAND

Op 30 juni 2013, bij sluiting van het boekjaar, ziet het personeelsbestand er als volgt uit: 

Figuur 1a en 1b: aantal medewerkers per businessunit verdeeld over geslacht. 

Figuur 2a en 2b: percentage verhouding man/vrouw per businessunit naar parttime - / fulltime dienstverband.
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Figuur 3a en 3b: percentage verhouding man/vrouw per businessunit verdeeld over verschillende leeftijdscategorieën. 

Figuur 4a en 4b: percentage verhouding man/vrouw per businessunit verdeeld over verschillende dienstverbandcategorieën. 

Figuur 5a en 5b: percentage verhouding man/vrouw per businessunit verdeeld over verschillende dienstjarencategorieën.

JUBILEA

Wij feliciteren alle jubilarissen met het bereiken van hun mijlpaal.

ZIEKTEVERZUIM

Bij de KNVB is er weinig tot geen arbeidsgebonden verzuim. Met een verzuimpercentage van gemiddeld 2,28 procent blijft de bond ruim onder het
gemiddelde van de Nederlandse beroepsbevolking (4,50 procent, bron CBS). Ten opzichte van vorig boekjaar daalt het verzuimpercentage van de KNVB
met een kwart (destijds 3,04 procent, bron sociaal jaarverslag 2011/'12). 

Figuur 7: verzuimpercentage per businessunit van de afgelopen drie boekjaren. Medewerkers die langer dan twee jaar ziek zijn, zijn niet opgenomen in deze

cijfers. 

 



 
Figuur 8a en 8b: verzuimpercentage per businessunit verdeeld over verschillende verzuimduurcategorieën. Medewerkers die langer dan twee jaar ziek zijn,

zijn niet opgenomen in deze cijfers.



Omvang Organisatie  

Het ledental van de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond is wederom hoger dan ooit. Na het tiende achtereenvolgende
seizoen van groei staat eind 2012/'13 de teller op 1.214.712, een toename van bijna een half procent in vergelijking tot de
voetbaljaargang ervoor. Voor een belangrijk deel dankzij opnieuw een recordtoename (3,5 procent dit keer) in het meisjes- en
vrouwenvoetbal.

Leden

De ruim 1,2 miljoen leden bestaan nu uit 1.077.621 voetballende mannen en jongens, een groei in deze categorie van 0,01 procent. De grootste
verschuiving is hier zichtbaar bij de mini-pupillen en F-pupillen (bijna 4 procent minder) versus de C-junioren, die nu met ruim 4 procent meer
vertegenwoordigd zijn.

 

Het aantal meisjes en vrouwen aangesloten bij de KNVB stijgt opnieuw. De toename van 3 procent van vorig jaar wordt zelfs overtroffen: met een groeicurve
van 3,5 procent! Dit leidt tot een nieuw totaal van 131.948. De aanwas komt vooral van onderaf: in zowel de mini- en F-pupillen, de D-pupillen als de C-
junioren spelen nu ruimschoots 5 procent meisjes méér, in de E-pupillen zelfs bijna 10 procent. Bij de B- en A-junioren is een kleine terugval te zien, maar
ook het aantal senioren neemt toe (2,65 procent). 

Officials

Gekeken naar de scheidsrechters: hun aantal op het veld op zaterdag bij de jeugd neemt dit voetbaljaar af; evenals het aantal scheidsrechters op zondag
met zo'n 2 procent. Deze cijfers zijn enigszins vertekend, doordat scheidsrechters die zowel op zaterdag als zondag fluiten in de tabel slechts een keer zijn
meegeteld. In het zaalvoetbal is er wél een stijging van het aantal scheidsrechters (5 procent), met name in West I en West II. Tot slot: het aantal
rapporteurs neemt zowel op het veld (zaterdag/zondag) als in de zaal sterk af. Het aantal consuls blijft – met een daling van iets meer dan een half procent –
daarentegen redelijk stabiel. 



% % % % % % %

-5,36% -5,03% -2,61% -1,87% -3,22% -5,38% -3,75%

-0,73% 0,57% 0,08% 1,42% -2,17% 0,09% -0,08%

0,08% 0,96% 2,47% 1,19% 1,71% -2,07% 1,02%

6,39% 4,74% 4,35% 5,33% 3,27% 2,18% 4,41%

0,07% 3,01% 1,68% 2,94% 1,65% -0,47% 1,70%

-0,23% -0,55% 2,35% -1,92% 0,18% 2,36% 0,34%

-0,69% -0,41% -0.29% -0,43% 0,65% 0,43% -0,13%

-0,59% -0,17% 0,34% 0,30% 0,24% -0,30% 0,01%

12,30% 7,80% 6,31% 0,88% 2,24% 2,86% 5,84%

8,54% 3,27% 15,41% 7,28% 13,36% 7,80% 9,39%

8,65% 5,14% 7,46% 0,58% 4,55% 8,15% 5,86%

3,19% 8,57% 7,76% 2,94% 2,67% 6,23% 5,63%

-2,10% 4,56% -3,30% -7,76% 1,02% -3,66% -1,47%

2,33% -0,24% -3,57% 0,71% 0,98% -2,75% -0,54%

1,00% 4,68% 1,74% 0,86% 4,97% 1,78% 2,65%

3,40% 4,97% 3,97% 0,53% 4,28% 2,48% 3,50%

11,93% 16,55% 17,81% 24,84% 18,32% 9,35% 17,05%

-0,04% 0,42% 0,80% 0,40% 0,72% 0,02% 0,44%

-30,94% -21,02% -24,89% -49,19% -39,44% -32,86% -28,51%

-5,52% -11,19% -21,63% 25,39% -20,34% -11,16% -12,04%

-15,30% -10,24% -15,61% -14,76% -17,25% -12,05% -14,02%

0,49% -0,04% 0,09% 0,64% -5,22% -2,15% -0,50%

-2,11% -3,37% -3,88% 3,30% -3,70% -1,65% -1,96%

-4,45% -7,35% 3,56% -4,31% -3,29% 2,06% -2,22%

0,76% 1,72% 10,09% 8,33% 0,93% 4,00% 4,94%

9,09% -2,02% -2,74% -6,85% 3,17% -25,00% -2,44%

1,96% -2,27% -19,64% -2,13% -4,26% -5,45% -5,23%

-4,76% -17,86% -5,13% -13,04% -20,00% -14,29% -11,56%

-1,15% -0,21% 1,03% -0,77% -0,76% -0,76% -0,54%

Noord Oost West I West II Zuid I Zuid II Totaal
JONGENS/MANNEN

Mini-pupillen/F-pupillen 15.638 26.537 31.429 20.429 22.107 14.813 130.953

E-Pupillen 12.574 21.027 23.664 15.951 16.031 10.645 99.892

D-Pupillen 12.559 21.073 23.774 16.126 16.633 10.922 101.087

C-Junioren 10.806 18.172 19.417 14.023 14.235 9.805 86.458

B-Junioren 8.109 14.200 14.792 11.134 11.600 7.996 67.831

A-Junioren 6.507 11.174 10.995 8.615 9.118 6.768 53.177

Senioren 67.017 118.675 101.042 85.444 90.096 75.949 538.223

Totaal 133.210 230.858 225.113 171.722 179.820 136.898 1.077.621

MEISJES/VROUWEN

Mini-pupillen/F-pupillen 1.506 2.032 1.854 1.032 1.412 1.080 8.916

E-Pupillen 1.766 2.524 2.823 1.386 1.756 1.272 11.527

D-Pupillen 2.613 3.969 4.248 2.085 2.597 1.872 17.384

C-Junioren 2.584 4.015 4.112 2.313 2.771 1.911 17.706

B-Junioren 2.190 3.095 2.957 1.903 2.377 1.657 14.179

A-Junioren 1.627 2.107 2.052 1.422 1.756 1.381 10.345

Senioren 7.760 10.897 10.075 6.906 8.762 7.491 51.891

Totaal 20.046 28.639 28.121 17.047 21.431 16.664 131.948

OFFICIALS

Officials 685 1035 1217 794 956 456 5.143

Totaal 153.941 260.532 254.451 189.563 202.207 154.018 1.214.712

ZAALVOETBAL

Jeugd zaal en veld 221 278 1.319 63 195 331 2.407

Jeugd zaal 171 262 797 321 141 207 1.899

Senioren zaal en veld 2.868 4.241 5.599 2.079 1.929 2.853 19.569

Senioren zaal 3.289 5.637 12.651 4.534 2.126 4.734 32.971

SCHEIDSRECHTERS

Veld zaterdag /jeugd 465 716 520 594 520 238 3.053

Veld zondag 236 479 436 244 323 397 2.115

Zaalvoetbal 132 118 240 104 109 104 807

RAPPORTEURS

Veld zaterdag /jeugd 72 97 71 68 65 27 400

Veld zondag 52 86 45 46 45 52 326

Zaalvoetbal 20 23 37 20 12 18 130

CONSULS

Consuls 430 478 293 190 388 260 2.039

Verenigingen

Het aantal veldverenigingen neemt af, hetzelfde geldt voor het aantal zaalverenigingen, met respectievelijk bijna 1,5 en bijna 4 procent. Dit betekent in totaal
bijna 2 procent minder voetbalverenigingen. De trend dat veel verenigingen samen een sterkere, vitale club vormen door te fuseren – veelal begeleid en
geïnitieerd door de KNVB – zet zich daarmee voort.

 

Elftallen/teams

Per einde seizoen is het aantal standaardelftallen een fractie kleiner, en ook van de pupillenteams zijn er in 2012/'13 minder. Het aantal minipupillenteams
wordt juist groter, evenals de hoeveelheid juniorenteams en vrouwenelftallen. Het aantal meisjeselftallen kent zelfs een beduidend grotere omvang (plus
12,5 procent). In totaal kent het veldvoetbal 136 teams/elftallen méér in het seizoen 2012/'13 dan het voetbaljaar ervoor, op een totaal van ruim
zestigduizend. 

Bij het zaalvoetbal slinkt het totaal aantal teams enigszins, met 2 procent naar 6.074. Bij de pupillen en de jeugd is een lichte stijging te zien, bij de vrouwen
en senioren een afname. Het zaalvoetbal kampt evenals het jaar ervoor ook met een (sterke) terugloop in de totale aantallen individuele leden. De
hoeveelheid jeugdspelers die zowel op het veld als in de zaal uitkomt is zelfs bijna 30 procent kleiner. Bij de senioren is dit percentage 14, hoewel het aantal
senioren dat alleen in de zaal speelt, aardig op peil blijft. Het aantal jeugdspelers dat alleen in de zaal uitkomt, neemt af met zo'n 14 procent. 



Een duidelijke groei is waarneembaar bij het totaal aan overige voetbalvormen, vooral vanwege een stijging van 8 procent aan teams die meestrijden om de
beker, overigens grotendeels afkomstig uit district Zuid I. Dit is toe te schrijven aan het feit dat voor het eerst ook niet-standaardteams aan de strijd om de
cup mogen deelnemen. Daarnaast blijft de populariteit van het 35+ en 45+ voetbal stijgen. 

% % % % % % %

-20,0 -12,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,6

-1,2 -2,1 -1,1 -1,2 -0,4 -2,6 -1,4

0,0 -2,1 -2,9 -7,8 -7,3 -3,4 -3,9

-1,1 -2,1 -1,7 -2,0 -1,8 -2,8 -1,9

-20,0 -12,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,6

0,0 20,0 0,0 0,0 20,0 200,0 20,0

-14,3 0,0 0,0 0,0 8,3 28,6 3,6

-2,1 -0,2 -2,1 -3,5 -1,1 -2,3 -1,8

0,1 -0,3 0,0 0,0 1,4 -0,5 0,2

0,0 -10,3 -15,2 48,6 -20,0 29,7 0,6

2,6 3,6 5,6 2,8 3,8 1,2 3,5

-5,5 -3,0 -0,4 0,1 -4,2 -1,3 -2,3

41,5 -7,3 -3,0 18,8 0,9 3,4 5,2

1,5 1,3 -2,3 13,4 -0,3 0,3 1,8

0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 2,7

36,1 17,1 10,4 7,4 6,2 -1,7 12,5

-0,7 -0,2 1,2 1,6 -0,7 -0,3 0,2

-5,3 -2,2 -3,5 -0,5 -8,6 -5,2 -3,4

-18,8 10,0 -2,7 0,0 -2,9 -12,5 -3,0

-16,7 -20,0 7,4 0,0 -33,3 5,3 7,7

-1,2 0,0 42,2 0,0 0,0 -14,3 0,9

-3,5 -2,0 -1,6 4,1 -7,3 -5,0 -2,1

-1,0 0,8 6,1 -0,1 54,7 4,2 7,7

-6,7 1,6 3,3 5,1 2,6 3,3 2,8

0,0 -46,2 0,0 -31,3 -39,3 0,0 -38,6

0,0 -20,2 1,8 1,9 0,0 0,0 -1,7

234,8 1000,0 75,0 136,4 0,0 0,0 212,9

0,2 1,2 6,2 0,1 53,4 4,3 7,9

Noord Oost West I West II Zuid I Zuid II Totaal

Betaald voetbalBetaald voetbal 4 7 6 4 7 6 34

Am ateu rvoetbalAm ateu rvoetbal

Veldverenigingen 478 511 450 341 449 368 2.597

Zaalvoetbalverenigingen 44 93 200 47 101 86 571

Totaal 522 604 650 388 550 454 3.168

TEAMS ( I NCL USI EFTEAMS ( I NCL USI EF

7 -TAL L EN)7 -TAL L EN)

Betaald voetbalBetaald voetbal

Eerste elftallen 4 7 6 4 7 6 34

Tweede elftallen 2 6 4 3 6 3 24

Totaal Betaald voetbal 6 13 10 7 13 9 58

AMATEURVO ETBALAMATEURVO ETBAL

VELDVOETBAL

Standaardelftallen 471 486 615 334 435 343 2.684

Reserve elftallen 1.550 2.634 2.338 2.037 2.174 1.455 12.188

Landelijk en districts
junioren 72 96 112 107 48 48 483

Juniorenteams 1.495 2.523 2.683 1.856 2.006 1.361 11.924

Pupillen teams 3.659 5.768 6.330 4.533 4.303 3.027 27.620

Minipupillen 58 51 32 95 225 361 822

Vrouwenelftallen 339 377 334 270 327 299 1.946

Vrouwenelftallen landelijk 0 0 38 0 0 0 38

Meisjeselftallen 411 604 820 361 463 233 2.892

Totaal veldvoetbal 8.055 12.539 13.302 9.593 9.981 7.127 60.597

ZAALVOETBAL

Senioren zaalvoetbal 519 854 1.561 608 235 310 4.087

Vrouwen zaalvoetbal 39 44 283 74 34 7 481

Jeugd zaalvoetbal 55 16 159 31 14 20 295

Pupillen zaalvoetbal 1.134 0 64 0 7 6 1.211

Totaal zaalvoetbal 1.747 914 2.067 713 290 343 6.074

OVERIG

Beker veld en zaal 4.459 9.417 10.342 10.122 7.158 5.095 46.593

G-Voetbal 14 63 63 82 78 62 362

Competitie 0/23 jaar 0 7 0 11 17 0 35

Veteranen 0 83 289 271 0 0 643

45+ en 35+ voetbal 77 77 77 26 4 5 266

Totaal overigen 4.550 9.647 10.771 10.512 7.257 5.162 47.899



Organiseren en faciliteren   

Beleven en binden   

Ontwikkelen en winnen   

Samen voetballen en samen leven   

Samen voetballen en samen leven  
 

De maatschappelijke betekenis van het voetbal is enorm. 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 voetbalklimaat, voor iedereen. De KNVB heeft hierbij de plicht ambities om te zetten in het zichtbaar benutten van de
vele kansen op dit vlak.

'Naar een veiliger sportklimaat' en 'sportiviteit en respect' zijn speerpunten in het beleidsplan Samen Scoren (2009-2014) en blijken in het verslagjaar
(helaas) actueler te zijn dan ooit. Het aantal excessen neemt 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 hun wijk. 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 voetbalbond vorm geeft via diverse nationale en internationale
projecten, veelal met steun van andere partijen en sponsoren.

 

http://www.creada.nl/secure/201306281546/organiserenenfaciliteren.html
http://www.creada.nl/secure/201306281546/belevenenbinden.html
http://www.creada.nl/secure/201306281546/ontwikkelenenwinnen.html
http://www.creada.nl/secure/201306281546/samenvoetballenensamenleven.html


Organiseren en faciliteren   

Beleven en binden   

Ontwikkelen en winnen   

Samen voetballen en samen leven   

Back to basics-filmpje - Deel 1 Back to basics-filmpje - Deel 2

Sportiviteit en Respect  

Sportiviteit en respect is al sinds 2009 speerpunt van het KNVB-beleid. In het bewogen seizoen 2012/'13 komt de bond met
een aanvullende set aan preventieve en repressieve maatregelen.

Amateurvoetbal

Op weg naar een veiliger sportklimaat
De KNVB begint met het programma 'Naar een veiliger sportklimaat'; tot en met 2016 begeleidt de bond ruim vijftienhonderd voetbalverenigingen bij het
toegroeien naar een plezierig, sociaal, veilig en pedagogisch verantwoord voetbalklimaat. De uitgangspunten hierbij – zoals onder meer verwoord in het
zogenaamde Back to basics-filmpje – hebben als belangrijk kenmerk dat deze aansluiten bij de kracht, de koers en de energie van de vereniging zelf. Dit
maakt van elk traject maatwerk. 

 

Verenigingen – met hulp van de bond – aan de slag
In elk KNVB-district worden ruim twintig medewerkers opgeleid om hierbij de rol van procesbegeleider te kunnen vervullen. Zo'n honderdvijftig verenigingen
gaan alvast aan de slag en zetten daarbij onder meer de trajecten 'Sportief Besturen' en/of 'Sportief Coachen' in gang. Dit helpt de vereniging concrete
stappen te zetten en zoveel mogelijk bestuur- en commissieleden, trainers, coaches, teambegeleiders, verenigingsscheidsrechters, sporters en ouders te
bereiken.

'Naar een veiliger sportklimaat' is een sportbreed programma, gesubsidieerd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Hoofdaannemers
van dit programma zijn NOC*NSF, KNVB en KNHB. Eind 2012/'13 zijn er veertig sportbonden op actieve wijze bij betrokken. Doel is het sporten bij een
sportvereniging daadwerkelijk te laten bijdragen aan het bevorderen van gewenst sociaal gedrag en het terugdringen van ongewenst gedrag.

Introductie Verenigingsbox
De KNVB introduceert in december 2012 de Verenigingsbox 'Samen aan de slag met Sportiviteit en Respect'. Deze box helpt verenigingen zelfstandig aan
de slag te gaan met dit onderwerp. De box bevat mogelijk toe te passen beleidsinstrumenten, een leidraad om avonden te organiseren voor de verschillende
doelgroepen binnen de vereniging, praktische handleidingen voor bijvoorbeeld de wedstrijdorganisatie en een teamspel voor pupillen om met dit thema
spelenderwijs kennis te maken.

KNVB - modern verenigi

0:00 / 9:55

KNVB - Sturen op veren

0:00 / 9:09
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Wijzigingen in aanpak excessen
Op basis van de ervaringen van het voorbije seizoen wordt de aanpak van excessen op verschillende onderdelen
aangepast. De belangrijkste wijzigingen zijn als volgt:

de straffen voor jeugdspelers worden in beginsel gehalveerd;
de maximale straf voor jeugdspelers is in beginsel een schorsing van drie jaar (in plaats van het seizoen
ervoor nog levenslang);
door collectieve excessen te 'individualiseren' en straffen zoveel mogelijk individueel op te leggen, worden zo
min mogelijk onschuldige spelers van deze collectieve excessen de dupe;
verenigingen worden 'beloond' voor het aandragen van daders na een collectief exces. Als individuele
bestraffing mogelijk blijkt te zijn, wordt het team slechts voorwaardelijk uit de competitie gehaald. In het
andere geval is deze laatste maatregel onvoorwaardelijk.

'11/'12 '11/'12 '11/'12 '11/'12 '11/'12 '11/'12 '11/'12

0 13 62 142 182 39 47

7.011 24.647 39.417 39.297 37.033 34.117 22.391

552 2.026 3.466 3.665 4.001 3.523 2.289

34 150 222 266 351 220 223

2 68 199 265 181 121 60

10 338 878 1.231 965 628 258

0 0 3 2 3 1 1

0 2 19 3 8 5 6

0 1 6 8 14 1 0

3 39 123 153 287 93 128

4 60 208 302 329 204 128

0 1 2 10 17 6 20

2 0 2 32 26 7 22

0 5 2 29 13 5 8

1 7 9 61 42 13 18

Landelijk Noord Oost West I West II Zuid I Zuid II Totaal

'12/'13 '12/'13 '12/'13 '12/'13 '12/'13 '12/'13 '12/'13 '12/'13 '11/'12

Excessen 1 11 79 107 122 38 56 414 485

Gele kaarten 9.842 25.606 39.791 40.412 38.585 36.054 24.336 214.626 203.913

Rode kaarten 504 1.795 3.071 3.563 3.552 3.138 2.427 18.050 19.522

Verenigingsstraffen 15 121 230 349 359 200 240 1.514 1.466

 

Niet opkomen thuis 6 71 151 277 214 109 53 881 896

Niet opkomen
bezoekers 8 353 854 1.224 1.344 557 266 4.606 4.308

Gestaakt
onvoldoende
spelers thuis

0 0 3 1 0 2 2 8 10

Gestaakt
onvoldoende
spelers bezoekers

0 5 10 4 7 7 6 39 43

Niet spelen door
schuld (geen
scheids)

0 5 2 9 15 0 0 31 30

Staken door
wanordelijkheden
thuis

0 45 115 171 225 70 43 669 826

Staken door
wanordelijkheden
bezoekers

2 75 205 348 289 183 117 1.219 1.235

Ongerechtigd
spelen thuis 0 8 11 29 3 5 20 76 56

Ongerechtigd
spelen bezoekers 1 9 6 48 4 7 32 107 91

Geen spelerspassen
thuis 0 0 3 13 0 1 1 18 62

Geen spelerspassen
bezoekers 1 4 3 37 1 11 5 62 151

Onderzoek
In het seizoen 2012/'13 vindt er een 1-meting plaats binnen het onderzoek naar Sportiviteit & Respect. De belangrijkste resultaten zijn:

het oordeel over Sportiviteit en Respect is negatiever, vooral bij amateurvoetbal;
de kennis van de spelregels is onvoldoende, de onderlinge omgang tussen spelers kan beter;
er wordt een positief effect verwacht van maatregelen in het kader van Sportiviteit en Respect.

Betaald voetbal

Verbeterde onderlinge communicatie 
De KNVB organiseert bijeenkomsten om arbitrage, trainer-coaches en spelers met elkaar in contact te brengen. Na een korte afwezigheid wordt de
klankbordgroep arbitrage nieuw leven ingeblazen. In dit overleg bespreken de KNVB, spelers (CSR), trainers (CBV) en scheidsrechters (BSBV) de
ontwikkelingen op het gebied van arbitrage. Daarnaast nodigen zij de achterban van deze organisaties halfjaarlijks uit voor een evaluatiebijeenkomst. De
deelnemers concluderen dat deze bijeenkomsten daadwerkelijk leiden tot een verbetering van de onderlinge communicatie op het veld.

 

KNVB Beker in teken van Respect
Het toernooi om de KNVB Beker staat voor het tweede opeenvolgende jaar in het teken van Respect. Doel is op een podium voor zowel amateur- als
betaald voetbal aandacht te vragen voor sportiviteit en respect. Vanaf de kwartfinales spelen de deelnemende clubs met Respect-aanvoerdersbanden en -
mouwbadges. Daarnaast is het logo zichtbaar op de boarding en op de zogenaamde backdrops.



Maatregelen na 2 december

Zonder Respect Geen Voetbal
Na het overlijden van grensrechter Richard Nieuwenhuizen lanceert de KNVB de campagne 'Zonder Respect Geen Voetbal'. Zowel op de voetbalvelden zelf
– een volledige speelronde in het betaald voetbal en op menig amateurcomplex – als 'buiten' het voetbal, zoals via een poster in kranten en uitingen van
andere sportbonden, wordt de slogan landelijk opgepakt.

 

Bezinning en bijeenkomsten
Voetballend Nederland wordt opgeroepen tot bezinning. Dit signaal komt aan, getuige de vele bijeenkomsten waarin
dit onderwerp centraal staat bij vele amateurvoetbalverenigingen. Daarnaast vraagt de KNVB verenigingen en leden
om tips en suggesties hoe het probleem van geweld op de voetbalvelden aan te pakken. Hierop ontvangt de bond
uiteindelijk ruim vijfhonderd reacties.

Ontmoetingen met oog op oplossingen 
Als vervolg op de campagne organiseren de KNVB-districten bovendien centrale bijeenkomsten voor de
verenigingen. Doel hiervan is ontmoeting tussen deze clubs te faciliteren, om gezamenlijk van gedachten te kunnen
wisselen over oplossingsrichtingen en eenieders rol hierbinnen.



Handvest betaald voetbal 
In samenspraak met de vertegenwoordigende organisaties van spelers, trainers, scheidsrechters en clubs verzendt de voetbalbond na de trieste
gebeurtenissen in het weekend van 2 en 3 december een handvest aan alle spelers, trainer-coaches, arbiters en clubs in het betaalde voetbal. De verklaring
roept op om de al bestaande spelregels op het gebied van sportiviteit en respect gezamenlijk stringenter te handhaven. Alle clubs krijgen het verzoek om de
al in 2007 opgestelde 'Gedragscode Officials Betaald Voetbal' voor de tweede helft van het seizoen 2012/'13 opnieuw te ondertekenen.

Actieplan 'Tegen geweld, voor sportiviteit'
Naar aanleiding van het topberaad over voetbalgeweld in december, geïnitieerd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) stelt de
KNVB het actieplan 'Tegen geweld, voor sportiviteit' op. Gedreven door de actualiteit treft de bond een aantal nieuwe maatregelen. Per direct introduceert de
KNVB, samen met het ministerie van Veiligheid en Justitie, een noodnummer. Samen met de politie biedt de bond directe ondersteuning in geval van nood,
24 uur per dag, zeven dagen per week. Andere belangrijke maatregelen die in aantocht zijn voor het nieuwe seizoen, zijn onder meer de invoering van de
tijdstraf voor spelers in de B-categorie bij een eerste gele kaart en de verplichte visuele controle van spelerspassen vóór de wedstrijden. Daarnaast spant de
KNVB zich blijvend tot het uiterste in om meer en beter zicht te krijgen op risicovolle verenigingen en waar mogelijk preventief in te grijpen.



Inspirerende initiatieven en ideeën
Ruim driehonderd personen, verenigingen en organisaties melden zich bij de KNVB met ideeën en/of initiatieven ter bevordering van een prettig
voetbalklimaat. Al deze initiatiefnemers ontvangen een uitnodiging om op 24 juni in Zeist van elkaar te leren en elkaar te inspireren. Deze dag blijkt een
mooie gelegenheid elkaar te versterken bij het bevorderen van het gewenste voetbalklimaat. En met resultaat: het levert onder meer nieuwe
samenwerkingsverbanden tussen de initiatiefnemers op.

Campagnes en ambities

De Aanvoerders
'De Aanvoerders' is een verbond van prof- en amateurvoetballers die hun verantwoordelijkheid nemen en stáán voor de kracht en schoonheid van het
voetbal, zowel binnen als buiten het veld. De Aanvoerders zullen de komende jaren - in samenwerking met de KNVB, Eredivisie, Jupiler League, Stichting
Meer dan Voetbal en de overheid - acties ondernemen die bijdragen aan de positieve beleving van de sport. Via De Aanvoerders kunnen alle aanvoerders
ideeën, ervaringen en tips met elkaar uitwisselen. Ook staan er voortaan jaarlijks bijeenkomsten op het programma, waarvoor betaaldvoetbalorganisaties
(BVO's) de amateuraanvoerders binnen hun eigen regio uitnodigen om te praten over actuele thema's.

 

Het 'Koelste Team'
Samen met Lipton Ice Tea organiseert de KNVB de zoektocht naar het 'Koelste Team' van ons land. Welke spelers zijn gezamenlijk het best in staat zowel
binnen als buiten het veld het hoofd koel te blijven houden? Via internet kan elk team zich opgeven, voorzien van motivatie waarom het de winst verdient. Uit
ruim honderd inzendingen roept een jury bestaande uit ex-internationals Ronald de Boer en Giovanni van Bronckhorst TSV Longa 7 uit tot winnaar. Het
team heeft een mooi vooruitzicht: het reist samen met Oranje mee naar de WK-kwalificatiewedstrijd in en tegen Turkije in oktober 2013.
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Het grootste sociale netwerk van Nederland

We leven in een land met 3.168 zelfstandige (voetbal)verenigingen waar ruim 1,2 miljoen Nederlanders wekelijks actief zijn. Een land waar elk kind in
maximaal tien minuten naar het clubhuis kan fietsen en waar meer dan vierhonderdduizend vrijwilligers zich week in week uit inzetten voor hun vereniging.
De voetbalclub is dé plek waar mensen elkaar ontmoeten, waar zij samenwerken en elkaar daarmee bovendien leren respecteren. Voetbal, kortom, is het
grootste sociale netwerk van Nederland en heeft een enorme verbindende en maatschappelijke kracht.

 

 Ambities
midden in de maatschappij
De KNVB gelóóft in deze maatschappelijke kracht van het voetbal, net als zijn achterban. Maar liefst 85 procent van de leden vindt het (zeer) belangrijk dat
hun voetbalvereniging maatschappelijk betrokken is. En 66 procent van de bondsleden vindt het (zeer) belangrijk dat hun voetbalvereniging een bijdrage
levert aan de wijk waarin zij zich bevindt. Dit blijkt ook uit het feit dat veel clubs zeven dagen per week, zestien uur per dag open zijn. Niet alleen voor
voetbal, óók voor bijvoorbeeld huiswerkbegeleiding, samenwerking met welzijnsorganisaties, maatschappelijke stages en gebruik van gezonde kantines.
Steeds meer bestuurders en spelers realiseren zich dat een gezonde voetbalclub een club is met sportieve én maatschappelijke ambitie, midden in de
samenleving. 
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'Open clubs'
De KNVB gelooft dat voetbalclubs sterker worden naarmate hun verbinding met de samenleving groter is. In het seizoen 2012/'13 komen daartoe circa 120
'maatschappelijke koplopers' onder verenigingen uit het hele land bij elkaar. 

Er blijkt een aantal randvoorwaarden te zijn om zich te kunnen ontwikkelen tot 'open club'. De belangrijkste: zie voetbal blijvend als hoofdzaak, zoek 'eigen'
maatschappelijke mogelijkheden die passen bij de cultuur, vind nieuwe vrijwilligers en zoek expertise (via partnerships) van buiten. 

De KNVB zal in het aankomende seizoen trainingen ontwikkelen om de ondersteuning vanuit de KNVB op dit vlak goed te laten aansluiten op bovenstaande
aspecten. Daarnaast zal de bond andere verenigingen inspireren door de maatschappelijke koplopers nadrukkelijker een podium te geven.

Schoenmaker blijf bij je leest
De maatschappelijke rol van voetbal is in de laatste jaren een vanzelfsprekend onderdeel geworden van het bondsbeleid, dat stoelt op de combinatie van
drie belangrijke pijlers: 1) de kracht van het voetbal, 2) de corebusiness van de KNVB en 3) de actuele maatschappelijke ontwikkelingen. Alleen een logische
verbinding van deze drie pijlers leidt tot de grootst mogelijke impact en de meest effectieve bijdrage van de KNVB aan de maatschappij. Concreet richt de
voetbalbond zich op:

...het realiseren van een sportief, respectvol en veilig klimaat voor iedereen in en rondom het voetbal. Het versterken van de voetbalverenigingen is
cruciaal, want in goed functionerende verenigingen is een dergelijke omgeving vanzelfsprekend. De KNVB gelooft in de vereniging als middelpunt
van de wijk en ondersteunt met maatwerk de ontwikkeling van deze 'open clubs'. 

97 procent van de leden is het eens met de keuze voor dit thema.

...het garanderen van een laagdrempelig voetbalaanbod voor iedereen, ongeacht huidskleur, religie of seksuele voorkeur. Iedereen moet via het
voetbal mee kunnen doen. Oók doelgroepen met een grotere afstand tot de samenleving, zoals kansarme kinderen en gehandicapten. De KNVB
geeft hieraan invulling, in samenwerking met Zwaluwen Jeugd Actie, Jeugdsportfonds en ING. 

63 procent van de leden vindt dit thema een logische keuze.

...'een leven lang voetballen'. Het doel is om voetballers zo lang mogelijk in beweging te houden. Daarbovenop helpt de KNVB op actieve wijze een
gezonde levensstijl te bevorderen onder voetballers en niet-voetballers, zowel op als rond het voetbalveld. Zo richt de bond zich in 2012/'13
voornamelijk op scholen, via het AH Schoolvoetbal.

77 procent van de leden is het eens met de keuze voor dit thema.

 
Enorme potentie
Van de amateurbestuurders wil 51 procent graag meer maatschappelijke activiteiten ontplooien dan al het geval is. 30 procent van de leden die nog niet
betrokken zijn bij het opzetten en/of uitvoeren van maatschappelijke activiteiten, zou dit wel degelijk willen! Sportieve én maatschappelijke ambities gaan dus
hand in hand. Clubs veranderen in 'open clubs', voetballers veranderen in 'Aanvoerders'. 

Sleutelrol tot stimuleren
De KNVB heeft hierin een sleutelrol. Niet als voortrekker, maar juist als (lokale) 'facilitator'; als de partij die stimuleert, aanjaagt en anderen het passende
podium geeft. Dit doet de bond samen met Stichting Meer dan Voetbal (in 2004 opgericht in samenwerking met Eredivisie en Eerste Divisie). Want om
geloofwaardig te zijn, is het van belang dat het voetbal als gehéél een signaal afgeeft.
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Definitie duurzaamheid

Wat is duurzaamheid nu precies? Hoe duurzaam zijn we als KNVB? Hoe duurzaam willen we worden, op welk gebied? En hoe komen we hiertoe? Het zijn
vragen waarmee een experimentgroep, met vertegenwoordigers van verschillende functies en afdelingen, zich al anderhalf jaar bezighoudt. Voor de
experimentgroep heeft duurzaamheid in dezen zowel betrekking op de wijze van werken als de omgeving waarin dit gebeurt, op een dusdanige manier dat
het milieu zo min mogelijk wordt belast. 

 

Natuur, milieu, mensen en relaties
Duurzaamheid kent hierin als het ware een onderverdeling in een GREEN TEAM (in de zin van natuur en milieu) en een SOCIAL TEAM (duurzaam met
mensen en relaties omgaan). Na een lange periode van onderzoek heeft de KNVB nu de huidige situatie qua duurzaamheid inzichtelijk. Onderzoek en site
visits maken duidelijk welke maatregelen rendabel kunnen zijn voor de KNVB. De experimentgroep concretiseert enkele ideeën en ontvangt goedkeuring
van de directie om de maatregelen te implementeren. Dit zal in de tweede helft van 2013 gebeuren; van Oranje naar Groen! 
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Ontwikkelen en winnen  
 

De doelstellingen binnen het beleidsplan Samen Scoren zijn duidelijk, óók als het gaat om presteren en opleiden. Nederland
wil internationaal succesvol zijn met Oranje, andere nationale elftallen en de clubteams. Er is veel aandacht voor het
optimaliseren van structuren voor het ontwikkelen van talenten. Maar ook op onder meer het vlak van arbitrage zijn er in
2012/'13 veel ontwikkelingen.

'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.

De KNVB Academie bekijkt het huidige opleidingsmodel met een kritische, eigentijdse blik. Het Sportmedisch Centrum (SMC) doet nieuwe investeringen en
onderzoek. 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 veelvuldig rechtstreeks contact met verenigingen in het kader van clubontwikkeling en sportiviteit en respect.
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Presteren en opleiden

Het internationaal goed presteren van onze vertegenwoordigende elftallen/teams om de Nederlandse top tien-positie ook op termijn te behouden, staat hoog
op de lijst met doelstellingen waaraan de afdeling Voetbaltechnische zaken van de KNVB werkt. Hetzelfde geldt voor het behouden en vergroten van het
aantal spelers dat jaarlijks doorstroomt naar het betaald voetbal, en het ontwikkelen van het technisch kader van de KNVB en verenigingen. Ook het
optimaliseren van structuren voor het opleiden en ontwikkelen van talenten, zowel bij de verenigingen als de KNVB-districten, krijgt veel aandacht. 
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Resultaten
Bij diverse nationale teams vallen er goede prestaties te noteren:

Jong Oranje plaatst zich rechtstreeks voor het EK Onder 21 in Israël en haalt daar, conform beleidsplan, de halve finale;
Nederland onder 19 plaatst zich voor het EK Onder 19 in Litouwen;
het Nederlands vrouwenelftal kwalificeert zich voor het EK 2013 in Zweden, al stelt het tijdens het toernooi teleur;
het Nederlands beachsoccerteam plaatst zich voor het WK 2013 in Tahiti.

Bij de jongens/mannen staan zowel Nederland onder 17 als Nederland onder 19 in de top tien van de UEFA Jeugdranglijst.
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Geen talent mag verloren gaan

Vanuit alle zes districten gaan KNVB Clubcoaches weer op pad om verenigingen te ondersteunen en te faciliteren. Onder het motto 'geen talent mag
verloren gaan' voorzien zij clubfunctionarissen van informatie over de mogelijkheden hun club verder te brengen. Vooral activiteiten gerelateerd aan mini-
pupillen, meisjes-/vrouwenvoetbal, jeugdvoetbalbeleid en kaderontwikkeling zijn speerpunten. De KNVB Clubcoach is veelal de spil, daarbij steeds vaker
vergezeld door specialisten uit andere vakgebieden, zoals van de afdelingen Ondersteuning Clubbesturen en Wedstrijdzaken. 

 

 Succesvolle
clubontwikkeling
Naast individuele bezoeken aan verenigingen, vinden themabijeenkomsten en bijeenkomsten voor clusters van clubs plaats. Een fraai voorbeeld van
clubontwikkeling is die van het meisjes- en vrouwenvoetbal in het cluster SV Wilp / SC Klarenbeek / SC Cupa / VV Voorst. Zij ontvangen, na uitstekend
werk, van de UEFA de award 'Best UEFA Grassroots Club 2013'.

Regionale voetbaltrainingen

Bij BVO's stromen steeds vaker jonge talentvolle voetballers in. Het is een aansprekend resultaat van het traject dat de KNVB enkele jaren geleden startte
om regionale talenten als zodanig te herkennen en hen extra activiteiten aan te bieden. De voetbalbond en Regionale Jeugdopleidingen (RJO's) brengen de
talenten in beeld en selecteren sommigen voor stagetrajecten bij deze RJO's. Overigens is de precieze uitvoering van deze formule verspreid over het land
zeer divers, aangezien steeds meer BVO's en RJO's zelfstandig activiteiten met deze doelgroep wensen te organiseren.
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Experiment
Daarnaast is er het vooruitzicht van een experiment in 2013/'14, waarin – volgens de uitgangspunten van de pilot 'Kwaliteit & Performance Model
Jeugdopleidingen in Nederland' – zal worden bekeken in hoeverre óók kinderen in de E-pupillenleeftijd al deel kunnen uitmaken van een RJO. 

Kansen voor zij-instromers
De inrichting van het Jeugdplan Nederland (JPN) verschilt per district. Wel is er het algemene uitgangspunt dat er twee aparte 'lijnen' zijn: voor betaald
voetbal en amateurvoetbal. De 'BV-lijn' is bestemd voor de meest talentvolle voetballers die al deel uitmaken van een jeugdopleiding van een BVO/RJO. De
'AV-lijn' betreft spelers die uitkomen voor een amateurvoetbalvereniging en van de KNVB aanvullende activiteiten krijgen aangeboden. Dit laatste gebeurt in
de leeftijdsgroepen Onder 12 tot en met Onder 15. De praktijk leert dat talentvolle spelers ook op latere leeftijd (zij-)instromen in de Regionale
Jeugdopleidingen; deze zogenaamde vangnetfunctie bewijst dan ook zijn dienst.

Kwaliteit & Performance Model Jeugdopleidingen

In de visie van de KNVB zijn de clubs zelf verantwoordelijk voor vernieuwing en het verbeteren van de kwaliteit van hun jeugdopleiding. De bond ontwikkelt
daartoe, samen met hen, een kwaliteits- en performancemodel dat aansluit bij het innoverend en vooruitstrevend karakter van de betaaldvoetbalorganisaties
en vele amateurclubs. Het systeem wordt gedragen door zowel betaald als amateurvoetbal.

 

Uitgangspunten
Een aantal uitgangspunten voor het nieuwe model:

we toetsen – als voetballand – onze gemeenschappelijke opleidingsverantwoordelijkheid duurzaam op kwaliteit;
het is een integraal systeem voor de gehele voetbalpiramide;
het moet in de komende jaren toepasbaar en dynamisch zijn;
het moet gericht zijn op het gezamenlijk realiseren van innovatie, ontwikkeling en kwaliteit;
net als het huidige certificeringssysteem is het model 'vrijwillig en niet verplichtend', uitgezonderd BVO's en RJO's (nv, bv of stichting) die activiteiten
met F- en E-pupillen organiseren.

In het kalenderjaar 2013 is er een pilot en in het voorjaar van 2014 zal het definitieve model worden voorgelegd ter besluitvorming.
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Aanbod trainers en scheidsrechters

De voetbalbond heeft heldere ambities: zo moet ieder voetbalteam kunnen beschikken over een competente trainer-coach en elke voetbalwedstrijd onder
leiding staan van een gekwalificeerde scheidsrechter. De KNVB-opleidingen, inclusief die binnen de districten, zijn hierop adequaat toegespitst; zij zorgen
voor een groter aantal beschikbare, competente trainers en scheidsrechters. 

 

Twaalf gediplomeerden 'Hoofd Jeugdopleiding / Head of Youth Department' 
Twaalf Nederlandse Hoofden jeugdopleiding (HJO's) ontvangen in februari 2013 hun diploma 'Hoofd Jeugdopleiding / Head of Youth Department'. Dit nadat
zij hun competenties verder hebben ontwikkeld om als professional succesvol leiding te kunnen geven aan een jeugdopleiding van een BVO (of RJO).

Zeventien geslaagden Coach Betaald Voetbal
De KNVB Academie laat in mei 2013 aan zeventien trainers weten dat zij geslaagd zijn voor de cursus Coach Betaald Voetbal. Met het diploma Coach
Betaald Voetbal (UEFA Pro) hebben zij de bevoegdheid als hoofdtrainer bij een betaaldvoetbalorganisatie aan de slag te gaan. 
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Unieke samenwerking met Clarence Seedorf

De KNVB Academie start een speciaal opleidingstraject met 87-voudig international Clarence Seedorf. Het is een uniek project waarin Seedorf alle aspecten
van de trainerscursus van de KNVB doorloopt, met het UEFA Pro-diploma als doel. Onder toeziend oog van de UEFA begint de bond hiertoe met een
individueel leertraject: 'Opleiden zonder grenzen'. Seedorf komt hiervoor in aanmerking vanwege zijn uitzonderlijke prestaties en ervaringen, binnen én
buiten de voetbalwereld.

 

Wetenschap en 'Specialist Jeugdvoetbal'
Talentvolle spelers opleiden tot profvoetballers. Dát is waar de KNVB en de Regionale Jeugdopleidingen (RJO's) in Nederland voor staan. In de veertien
RJO's die Nederland telt, volgen talentvolle jeugdspelers onder optimale omstandigheden een opleiding tot professioneel voetballer. 

Dit betekent óók dat er aandacht is voor ontwikkelingen en onderzoek in de wetenschap die (in)direct in relatie staan tot het coachen van jeugdvoetballers.
Denk bijvoorbeeld aan onderwerpen als sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling, invloed van de hersenen op leren, motorisch leren en de relatie
tussen zelfregulatie en talentontwikkeling. Het vormt aanleiding tot het ontwikkelen van de modules die opleiden tot 'Specialisten Jeugdvoetbal' (onderbouw,
middenbouw en bovenbouw).

Opleiding scheidsrechterscoördinatoren

In het kader van 'Clubontwikkeling Arbitrage' wil de KNVB in de komende jaren producten en methodieken ontwikkelen die verenigingen ondersteunen bij
het opzetten van goed arbitragebeleid. Eén van de doelstellingen voor 2013 is de ontwikkeling van een opleiding voor scheidsrechtercoördinatoren. Samen
met enkele ervaren coördinatoren van verschillende verenigingen, begint de KNVB met het opstellen van de inhoud en opzet van een dergelijke opleiding.

 

 
Verbetering verklaring scheidsrechter
In alle districten komt een kwaliteitscoach die het niveau van de scheidsrechtersverklaringen bewaakt. Scheidsrechters die structureel een onvoldoende
scoren bij het invullen van hun verklaringen, worden door de kwaliteitscoach benaderd en kunnen rekenen op individuele begeleiding. Verbetering van het
niveau van de verklaringen komt een (snelle) afhandeling van tuchtzaken ten goede.

Kwalificatiestructuur Sport 2012
De KNVB Academie past de Kwalificatiestructuur Sport 2012 – een samenhangend geheel van kwalificatieprofielen en beroepscompetentieprofielen voor
trainer-coaches, instructeurs, officials en opleiders in de sport – behalve op de voetbaltechnische opleidingen ook toe op de arbitrageopleidingen. Zowel met
betrekking tot trainer-coaches als (assistent-)scheidsrechters en opleiders, komt er nu dus meer uniformiteit op dit gebied.



VRIJWILLIGERSOPLEIDINGEN aantal cursussen geslaagd gezakt beëindigd
herexamen of cursus nog

niet beëindigd

Jeugdvoetballeider (JVL) 5 91 2 4

Pupillentrainer 75 1145 8 175

F-module 7 93 5 4

E-module 16 202 2 13

D-module 8 104 2 6

Technisch Jeugdcoördinator 4 45 1 4

G-voetbaltrainer 0

Juniorentrainer 26 335 3 39

Keepercoach niveau II 6 103 1

Keepercoach niveau III 2 33 4

Opleiden binnen de club 5 69 2

TECHNISCHE OPLEIDINGEN aantal cursussen geslaagd gezakt beëindigd
herexamen of cursus nog

niet beëindigd

Trainer-coach III jeugd 18 267 13 58 12

Trainer-coach III senioren 14 190 3 69 17

Trainer-coach III voor (ex-) contractspelers 2 28 6

Trainer-coach zaalvoetbal III 5 60 2 1

Trainer-coach zaalvoetbal II 1 11

Trainer-coach II voor (ex-) contractspelers 2 34 2

Trainer-coach II 6 74 16 5

Trainer-coach I Senioren 1 13 1 9

Trainer-coach I Jeugd 1 10 14

Trainer-coach I Jeugd applicatie

Hoofden Jeugdopleiding 1 12 1

Keepercoach Pro 1 5 7

Coach Betaald Voetbal 1 17 2

ARBITRAGE OPLEIDINGEN aantal cursussen geslaagd gezakt beëindigd
herexamen of cursus nog

niet beëindigd

BOS veldvoetbal 73 1051 12 93

BOS zaalvoetbal 5 59 0 5

Scheidsrechter II veld 4 72 3

Scheidsrechter II zaalvoetbal 1 20

Pupillenscheidsrechter 259 3708 0 147

Juniorscheidsrechter 29 321 4 13

Assistent-scheidsrechter av 10 114 0 3

Rapporteurs veld / zaal 6 23 0 16

Spelregels KNVB leden 5 61 22

Praktijkbegeleider scheidsrechters 4 55 3

Modules arbitrage (2 bijeenkomsten) 18 350 26

Reg.bijeenk.docenten 18 366

Startmodule (tkb BOS) 4 64 9

OVERIGE OPLEIDINGEN aantal cursussen geslaagd gezakt beëindigd
herexamen of cursus nog

niet beëindigd

Bijscholing Ontwikkelen van een speelwijze najaar
2012 6 104

Bijscholing Ontwikkelen van een speelwijze voorjaar
2013 1 16 2

Wedstrijdanalyse voorjaar 2013 7 81

Bijscholing Praktijkbegeleider najaar 2012 2 14 11

Bijscholing Praktijkbegeleider voorjaar 2013 3 24 26

OPLEIDINGEN OP SCHOLEN aantal cursussen geslaagd gezakt beëindigd
herexamen of cursus nog

niet beëindigd

Trainer-coach III jeugd 18 311 9 34 18

Trainer-coach III senioren

Trainer-coach II 7 80 9 4

Pupillentrainer 27 347 2 44

Juniorentrainer 8 214 2 40

BOS veldvoetbal 2 26
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Medische begeleiding (top)sport

De KNVB heeft als enige nationale voetbalbond ter wereld zijn eigen (Top)Sportmedisch Centrum (SMC). Hét expertisecentrum voor sportmedische
begeleiding binnen de (voetbal)sport in Nederland. 

 

De topsportmedische begeleiding van alle nationale voetbalteams is het belangrijkste aandachtsgebied van het SMC. Bovendien richt het centrum zich op
de topsportmedische begeleiding, diagnose en behandeling van individuele topsporters én op het bevorderen van de gezondheid in en door de voetbalsport.
Het SMC is FIFA- en SCAS-gecertificeerd. Daarnaast is de afdeling sportfysiotherapie gecertificeerd door zorgverzekeraars.

Investeringen 
Om de topsporter optimaal van dienst te zijn, investeert het SMC in 2012/'13 in de aanwezige faciliteiten: de doucheruimten worden vernieuwd, de uitstraling
van de entree- en de fysiotherapiebalie krijgt een flinke verbetering en alle fitnessapparatuur maakt plaats voor de allernieuwste versies.

Het belang van preventie blessures

Jaarlijks treden er tijdens het sporten in Nederland zo'n 3,7 miljoen acute overbelastingblessures op. Zo'n 620 duizend gevallen zijn het gevolg van
veldvoetbal. Voetbalblessures zijn daarmee verantwoordelijk voor veel persoonlijk leed, voetbal- en arbeidsverzuim én medische kosten. 
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Preventie is dus vanuit zowel sportief, sociaal-maatschappelijk als economisch oogpunt erg belangrijk. In opdracht van de KNVB heeft het UMCU daarom
eerder al een groot onderzoek verricht onder voetballers in het amateurvoetbal, naar het effect van de FIFA-methodiek 'De11'.

Interessante onderzoeksresultaten
'De11' bestaat uit tien oefeningen en richt zich voornamelijk op het verbeteren van coördinatie, stabiliteit, wendbaarheid en spierkracht in de benen. Het
onderzoek volgde een seizoen lang 23 teams uit twee KNVB-districten. Een deel voerde warming-ups uit volgens genoemde FIFA-methodiek, terwijl de
deelnemers uit de controlegroep hun gebruikelijke warming-up voortzetten. Uit het onderzoek is gebleken dat amateurvoetballers in Nederland per seizoen
35 procent meer risico lopen geblesseerd te raken dan profvoetballers. Ook waren de blessures bij amateurs ernstiger, tevens resulterend in een langere
blessureduur. De oorzaak lijkt te moeten worden gezocht in verschillen in (medische) begeleiding tussen amateurs en professionals.

Dienstverlening topklasse

Het SMC doet onderzoek naar de sportmedische faciliteiten bij Topklasse-verenigingen en inventariseert de behoefte aldaar aan sportmedische
ondersteuning. Uit de eerste resultaten blijkt dat de Topklassers graag ondersteuning zien in de vorm van kennis en kunde vanuit het SMC. In overleg met
het bestuur van de Topklasse zal het SMC hieraan verdere invulling geven. Deze activiteiten sluiten naadloos aan bij de conclusie van het genoemde
onderzoek van het UMCU.

 

Behandelmethode hamstringblessure
De hamstringblessure is een van de meest voorkomende blessures in het voetbal. Sportartsen van het SMC, Medisch Centrum Haaglanden en UMCU
verrichten wetenschappelijk onderzoek naar een nieuwe behandelmethode. Doel is acute hamstringblessures sneller en beter te genezen. De resultaten
worden in de loop van 2013 verwacht.

Module voor Trainer-Coach II
Het Sportmedisch Centrum levert aan de KNVB Academie de module 'Voetbalrevalidatie/-preventie', als onderdeel van de opleiding Trainer-Coach II.
Komend jaar zal het SMC het aantal modules voor de opleidingen Trainer-Coach I en CBV uitbreiden.

Drukbezochte en veelzijdige website

Het SMC heeft een eigen website, gericht op met name de (geblesseerde)
sporter. De site trekt hoge bezoekersaantallen. Ze bevat actuele informatie
over het SMC en informeert onder meer over veelvoorkomende
sportblessures, voorkoming en genezing van kwetsuren en interessante
uitkomsten van (sportblessure)onderzoek. Bovendien kunnen bezoekers
zich er aanmelden voor een consult, keuring of sportfysiotherapeutische
behandeling.
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Scheidsrechterszaken BV

Breed opleidingsprogramma
De KNVB-afdeling Scheidsrechterszaken BV richt zich, zowel in nationaal als internationaal verband, op een voortdurende ontwikkeling en verbetering van
de arbitrage en de bijbehorende opleidingen.
Nederland kent een compleet opleidingsprogramma met een leerlijn voor alle scheidsrechters en assistent-scheidsrechters BV, maar óók gericht op de
coaches en waarnemers die hen voortdurend beoordelen en begeleiden. De opleiding richt zich, naast de technische aspecten van het arbitreren, ook op de
persoonlijkheidsontwikkeling van de (assistent-)scheidsrechters en op een consistente toepassing van de leerdoelen. Met deze insteek loopt Nederland
Europees en mondiaal voorop.

 

Technologie en extra officials (arbitrage 2.0)
Nationaal en internationaal is er onderzoek naar de vraag in hoeverre de techniek de arbitrage kan ondersteunen. Na de toestemming van de FIFA om
doellijntechnologie toe te passen, zal er in Nederland in 2013/'14 en 2014/'15 een pilot zijn (arbitrage 2.0) om te beoordelen of dit de gewenste meerwaarde
oplevert. Daarnaast zal gedurende het seizoen 2013/'14 bij een beperkt aantal wedstrijden worden gewerkt met vijfde en zesde officials.

Internationaal in beeld
De bond wil de positie van de vaderlandse arbitrage versterken door voor elk groot internationaal toernooi een Nederlandse scheidsrechter af te kunnen
vaardigen. Zeven Nederlandse scheidsrechters zijn ook internationaal actief: Björn Kuipers, Bas Nijhuis, Pol van Boekel, Danny Makkelie, Kevin Blom,
Richard Liesveld en Serdar Gözübüyük. Op basis van hun prestaties en ontwikkelingen stellen de UEFA en FIFA hen aan bij (jeugd)interlands en
wedstrijden in (voorronden van) de Champions League en Europa League.
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Aantrekkelijke aanstellingen
Evenals in voorgaande seizoenen presteren de Nederlandse scheidsrechters goed, met in 2012/'13 in totaal 44 internationale aanstellingen, waaronder:

finale Europa League in Amsterdam tussen Benfica en Chelsea (Björn Kuipers);
finale EK onder 19 (Danny Makkelie);
elf wedstrijden Champions League (waaronder een kwartfinale en halve finale voor Björn Kuipers);
vijftien wedstrijden Europa League en vijf WK-kwalificatiewedstrijden.

Aan het einde van het seizoen zijn Kuipers en zijn vaste assistenten Erwin Zeinstra en Sander van Roekel actief tijdens het toernooi om de Confederations
Cup in Brazilië. Daar leiden zij ook de finale en presteren uitstekend.

Scheidsrechterszaken AV

Verantwoordelijkheid voor sportiviteit en respect
De KNVB en de afdeling Scheidsrechterszaken willen een eerlijk en sportief verloop van alle wedstrijden in Nederland. De bond voelt een grote
verantwoordelijkheid om sportiviteit en respect op en rond te velden te bevorderen en te realiseren. Hierin spelen scheidsrechters, samen met spelers,
trainers en toeschouwers, een belangrijke rol.

 

Nieuwe piramide arbitrage
Er ontstaat overeenstemming over het aanpassen van de gehele piramide arbitrage per seizoen 2014/'15. Er komt één landelijke lijst (zaterdag/zondag) voor
scheidsrechters en assistent-scheidsrechters, naast een licentiesysteem gekoppeld aan de nieuwe piramide. Er zijn meerdere aanleidingen voor, en doelen
van deze optimalisatie: het vergroten van de kwaliteit van de arbitrage in de top van het amateurvoetbal, het verbeteren van de doorstroming naar het
betaalde voetbal, de grote toename van het aantal jeugdscheidsrechters en de beperkte doorstroming vanuit 'groep 3'.

Scheidsrechterscoaches
Een nieuwe impuls om de kwaliteit van de arbitrage te verhogen, is de inzet van scheidsrechterscoaches. Een profiel en opleiding voor deze rol worden
ontwikkeld binnen de kaders van het sportbrede programma 'Naar een veiliger sportklimaat'. Centraal in de opleiding staan drie momenten waarop een
coach wezenlijk kan bijdragen aan de ontwikkeling van de scheidsrechter: het voorgesprek, de observatie van de scheidsrechter tijdens de wedstrijd en het
nagesprek. Daarbij is er aandacht voor de verschillende karakterprofielen van coaches en scheidsrechters.

Ontwikkeling en ondersteuning rapporteurs
De bond schrijft de bezwarenprocedure voor scheidsrechters volledig uit, ook voor de districten en het zaalvoetbal. Dit creëert landelijk een uniforme
werkwijze voor de bezwaren- en de beroepscommissie.

Verder is er een verdiepingsslag voor de rapporteurs van de assistent-scheidsrechters. Zij volgen voortaan een specifiek programma tijdens de landelijke
bijeenkomst in Zeist. Bovendien weten zij dankzij een volledig herschreven handleiding 'Rapporteurs assistent-scheidsrechters', beter hoe zij moeten
rapporteren. Hierdoor zal de bezwarencommissie rapporten minder snel seponeren.

Dankzij digitalisering kunnen de rapporteurs de rapporten online invoeren, direct in het centrale systeem. Via het KNVB Official Portaal kunnen ook de
assistent-scheidsrechters 'hun' rapportages online inzien.

Werving vrouwelijke scheidsrechters
In de voorbije jaren is er gewerkt aan verjonging van de groep vrouwelijke scheidsrechters. Om deze groep extra perspectief te bieden, begint in 2012/'13
een talententraject voor vijftien vrouwelijke (assistent-)scheidsrechters. Zij fluiten zoveel mogelijk wedstrijden in de BeNe League en sluiten aan tijdens de
bijeenkomsten voor (assistent-)scheidsrechters van de landelijke lijst.



Olievlekwerking bij clubontwikkeling
In samenwerking met official partner ARAG beloont de KNVB nu 32 verenigingen die het op het gebied van clubarbitrage 'goed voor elkaar hebben'. Zij
ontvangen een ARAG FairPlay-certificering. De gecertificeerde verenigingen delen hun kennis en expertise met vijf à tien adoptieverenigingen: zo ontstaat
een olievlekwerking en ontwikkelen weer meer verenigingen een arbitragebeleid.

Opleiding coördinatoren
Om scheidsrechterscoördinatoren te helpen zich verder te ontwikkelen, stelt de bond een profiel voor de functie van scheidsrechterscoördinator III op én
stelt het een opleidingsplan voor hen samen. In het komende seizoen zal deze opleiding verder worden getest en definitief vormgegeven. 

Gespreksonderwerp: arbitrage en veilig sportklimaat 
Arbitrage heeft een prominente positie binnen 'Naar een veiliger sportklimaat'. Dit biedt kansen om bij de KNVB-collega's die verenigingen bezoeken,
arbitrage meer 'op de radar' te brengen als gespreksonderwerp. Er is veel aandacht voor het voorlichten van procesbegeleiders, die verenigingen kunnen
informeren over de ondersteuningsmogelijkheden van de bond rond arbitrage. Denk bijvoorbeeld aan Spelregelavonden, modules Mentale Weerbaarheid en
de Verenigingsbox.

BV-scheidsrechter Kevin Blom bezoekt zes verenigingen in het kader van zijn rol als ambassadeur van 'Naar een veiliger sportklimaat'. Tijdens deze
bezoeken gaat hij met de verenigingen in gesprek over hoe de leden binnen de club op een prettige manier met elkaar kunnen omgaan.

De voordelen van spelregelkennis
Om per 1 juli 2013 het verplichte spelregelbewijs voor B-junioren te kunnen invoeren, ontwikkelt de KNVB een instructie en een toets voor verenigingen. Het
spelregelbewijs moet spelers van jongs af aan vertrouwder maken met de regels en geeft hen meer inzicht in – én begrip voor – de beslissingen van de
scheidsrechter. B-junioren halen het bewijs via een test die bestaat uit tien (wisselende) spelregelvragen die tevens onderdeel uitmaken van de KNVB-
opleidingen.

Digitaal en begrijpelijk
Sportbreed – opnieuw in het kader van Naar een veiliger sportklimaat – wordt gewerkt aan een spelregelmodule die moet bijdragen aan de spelregelkennis
van sporters van 12 tot 16 jaar. Hiervoor worden eerst de spelregels herschreven in een voor de (jeugdige) doelgroep begrijpelijk taalgebruik, waarna deze
onderdeel zullen uitmaken van een digitale, voor de doelgroep aantrekkelijke module.

De voetbalbond zet zo'n twaalf BV-scheidsrechters in rondom spelregelavonden bij verenigingen. Deze avonden dragen bij aan de spelregelkennis van
spelers, trainers en ouders. Hiermee ontstaat ook meer begrip vanuit de verschillende doelgroepen voor de beslissingen van de scheidsrechters. 
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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.

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 Continental 7x7 35/45+ voetbal zet op alle fronten de groei van de afgelopen seizoenen 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 is het streven. De KNVB organiseert vele grootschalige evenementen, waaronder de Europa League-finale,
schenkt extra aandacht aan de traditie van de Johan Cruijff Schaal en aan de ticketingstrategie rond thuisinterlands van Oranje. Grondige vernieuwingen zijn
ook te vinden op Voetbal.nl, dat bovendien aantrekkelijke, aanvullende digitale services biedt via internet, social media en smartphone. Nog een mooi
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.
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Marketing en voetbalvormen

Aanvullend voetbalaanbod
In het kader van het strategisch marketingplan amateurvoetbal werkt de nationale voetbalbond aan de gerichte ontwikkeling en implementatie van nieuw en
aanvullend aanbod, voor verschillende doelgroepen voetballers. Op maat én vraaggericht. Het uiteindelijke doel: steeds meer mensen binden aan voetbal.
Van jong tot oud, voor een leven lang voetbal. Dat is één van de ambities uit Samen Scoren, het beleidsplan van de KNVB voor de periode 2009-2014.

 

 
Uitstroom-, tevredenheids- en behoeftenonderzoek
In 2012/'13 zet de KNVB een goede stap op weg naar het vormen van een organisatie die structureel werkt aan het verzamelen, ontwikkelen en delen van
kennis over de behoeften van leden, ex-leden en verenigingen. Zo is er een groot uitstroomonderzoek onder ex-leden naar hun motieven om te stoppen met
voetbal, en voert de bond met NOC*NSF tevredenheids- en behoeftenonderzoeken uit onder voetballers en verenigingen. De opgedane inzichten dragen bij
aan aanscherping van bestaand beleid en de ontwikkeling van nieuw doelgroepenbeleid, gericht op werving en behoud van leden.

In de komende seizoenen zal de bond verder werken aan een kennis gedreven eigen organisatie. Dit zal in het seizoen 2013/'14 tot uiting komen in de
inrichting van een Research & Intelligence-afdeling.

Klinkende resultaten AH Schoolvoetbal

Het eerste seizoen van het vernieuwde AH Schoolvoetbal is een groot succes. In juni 2013 is er volgens traditie de afsluiting in de vorm van een spetterende
finale op het KNVB Sportcentrum in Zeist. Partner Albert Heijn, medewerkers in de districten en talloze vrijwilligers in de schoolvoetbalcommissies door het
gehele land, werken gezamenlijk aan de vernieuwing en uitbreiding van het traditionele en welbekende toernooi, met klinkende resultaten als gevolg.
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Vernieuwd schoolvoetbal groter dan ooit
Het nationale schoolvoetbaltoernooi is groter dan ooit, met ruim 240 duizend deelnemende jongens en meisjes van bijna zesduizend basisscholen. Een

groei van ruim 30 duizend ten opzichte van vorig seizoen. De vernieuwing van het AH Schoolvoetbal komt tot uiting in onder meer de uitbreiding van de

landelijke finale met 'leeftijdscategorie' groep 5/6, de ontwikkeling van het AH Schoolvoetbal-lespakket voor basisscholen, de introductie van de KlasseCup

(gericht op het bevorderen van sportief gedrag en het betrekken bij het team/toernooi van de hele school) en een nieuwe website. 

Voor de gehele klas en school
Onder het motto 'laat je school niet in zijn hempie staan' geeft de KNVB samen met Albert Heijn het schoolvoetbaltoernooi ook in de klas en op de scholen

zelf een extra impuls; onder andere door de gehele klas in beweging te krijgen. Klasgenootjes die niet meevoetballen, maken bijvoorbeeld spandoeken,

bedenken yells en schrijven wedstrijdverslagen. Hierdoor groeit het AH Schoolvoetbal meer dan ooit uit tot een toernooi voor de gehele klas en school. 

Zie ook de introductiefilm van het lespakket: http://bit.ly/16Ko5QG

Lokale contacten 
Een randvoorwaarde voor het succes van het AH Schoolvoetbal in 2012/'13 zijn de contacten met de lokale schoolvoetbalcommissies. De KNVB haalt deze

contacten aan via bijeenkomsten, persoonlijk contact, nieuwsbrieven en de introductie van een toolkit om de lokale organisatoren te ondersteunen. Uit de

evaluatie met hen spreekt veel tevredenheid en waardering over de al ingezette weg, waarop de bond vanzelfsprekend verder zal bouwen.

Sfeerimpressie van de schitterende finaledag met veel beleving en plezier onder de deelnemers? www.ahschoolvoetbal.nl/node/448

Herpositionering KNVB Straatvoetbal

Opnieuw nemen vele enthousiaste jongens en meisjes in de leeftijd van 8 tot en met 12 jaar deel aan het KNVB Straatvoetbal. Het toernooi in 2012/'13

maakt bovendien een herpositionering door, waarbij de focus komt te liggen op toernooien in de wijk en op straat. De samenwerking met gemeenten

intensiveert, en voetbalverenigingen worden uitgenodigd samen met de gemeente een belangrijk deel van de organisatie van de lokale toernooien op zich te

nemen.

 



 

Binding met en binnen de wijk
Zo ontwikkelt het KNVB Straatvoetbaltoernooi zich meer en meer tot een platform voor verenigingen om de binding met hun wijk op te bouwen en/of verder

te versterken, nieuwe doelgroepen aan te boren én lokale samenwerkingen aan te gaan. Door in de toekomst verenigingen nog meer actief te betrekken bij

deze toernooien, wordt verder geprobeerd bruggen te slaan tussen wijk en vereniging. 

Winnaars en FairPlay
In 2012/'13 zijn er in totaal 45 gemeentelijke straatvoetbaltoernooien waaraan ruim 25 duizend jongens en meisjes uit de categorie E- en D-pupillen

meedoen. In totaal 24 teams schoppen het via de districtsfinales tot felbegeerde deelname aan de finale, eind juni op de Dam in Amsterdam. Tijdens de

finaledag vol spectaculaire wedstrijden en andere activiteiten, kronen de beste straatvoetballers van Nederland zich tot kampioen én ontvangen de

sportiefste straatvoetbalteams de Fair Play Prijs. Hiertoe geeft de scheidsrechter na elke wedstrijd punten aan de teams.

Een filmpje met sfeerverslag van deze fantastische dag? www.knvbstraatvoetbal.nl

7x7 35/45+ voetbal groeit en bloeit

Het Continental 7x7 35/45+ voetbal zet de groei van de afgelopen seizoenen op alle fronten door. Aan het jaarlijkse NK, gericht op kennismaking met deze

vorm van voetbal, nemen verspreid over Nederland op meer dan 65 locaties ruim 440 teams deel. Dit betekent een stijging van 10 procent ten opzichte van

vorig voetbaljaar, vooral toe te schrijven aan de leeftijdscategorie 35+.

 

Vervijfvoudiging
Nog spectaculairder is de groei van het structurele verenigingsaanbod: de 7x7 competitiereeksen in het najaar en

voorjaar. Ten opzichte van de start van het seizoen 2011/'12 stijgt het aantal teams dat aan deze competities

deelneemt van 51 naar 266. Ruim een vervijfvoudiging!

Mogelijkheden te over
De competitiereeksen staan op het programma op vrijdagavond en bieden veel oudere senioren de kans hun

voetbalcarrière te verlengen of hervatten met voetbal in verenigingsverband. Nieuw is de dubbele

speelgerechtigdheid, die zorgt voor nog meer mogelijkheden om deel te nemen aan de 7x7 35/45+

competitiereeksen. Deelname aan de standaard 7x7 competities blijft eveneens mogelijk.

Nieuws, informatie en winnaars
De KNVB zal in de komende seizoenen verenigingen blijven informeren over alle mogelijkheden van het 7x7 35/45+ voetbal. Dit gebeurt via een 35/45+

voetbalmagazine, nieuwsbrieven voor verenigingen, een starterskit en lokale ondersteuningstrajecten. 

Meer algemene informatie over het Continental 7x7 35/45+ voetbal? Zie www.voetbal.nl/7tegen7.

Een videoverslag van de finaledag van het landelijke NK? Klik hier. 

Meisjes- en vrouwenvoetbal

Groei en imago meisjes- en vrouwenvoetbal
Het meisjes- en vrouwenvoetbal beleeft opnieuw een aantal mijlpalen. Zo zorgt het eerste seizoen van de BeNe League, een grensoverschrijdende

competitie tussen de beste vrouwenteams van Nederland en België, voor veel extra aandacht en zichtbaarheid. Hiervoor zorgt ook het 'vlaggenschip', het

Nederlands vrouwenelftal, door zich te kwalificeren voor het EK 2013 in Zweden.

 



 
Meestrijden met de Leeuwinnen!
Samen met partner ING lanceert de bond rond het Nederlands vrouwenelftal een nieuwe campagne die voortborduurt op het concept van de 'Oranje
Leeuwinnen', uit 2009. Richting het EK 2013 maakt Nederland opnieuw kennis met de rolmodellen van het nationale team en klinkt de oproep, onder meer
via social media, de Oranje Leeuwinnen te steunen op weg naar mogelijk Europees succes. Het thema luidt: 'Strijd mee met de Leeuwinnen' en kent
activiteiten als de zogenaamde Leeuwinnen Memory, De Strijdkreet en De Strijdwagen die langs evenementen en BN'ers trekken. 

Een impressie

www.facebook.com/OranjeLeeuwinnen

De KNVB is in Zweden ook aanwezig voor redactionele verslaglegging en een kijkje achter de schermen bij onder andere het Nederlandse team zelf. De
NOS zendt de duels van Nederland live uit.

Nog meer initiatieven en activiteiten
Na het EK zullen de Oranje Leeuwinnen iets terugdoen voor alle steun die zij van de fans hebben mogen ontvangen. Hiertoe zal een nieuw
stimuleringsprogramma voor de breedtesport in werking treden. In 2012/'13 bereidt de KNVB dit alvast voor met hulp van de kennis en ervaringen met
eerdere activiteiten en ondersteuning. Er zijn al succesvolle activiteiten, zoals themabijeenkomsten rond interlands, clinics met BVO's uit de BeNe League,
School & Voetbal en Vriendinnendagen. Deze activiteiten zullen in de nabije toekomst een nog intensiever vervolg krijgen. In dit seizoen dragen al deze
initiatieven al bij aan een verdere stijging van het aantal vrouwelijke KNVB-leden naar 131.948.

Promo: Strijdwagen van de OranjeLeeuwinnen rijd...
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Zaalvoetbal

Versterken scholencompetities en relaties 
Een van de doelen zoals beschreven in het Masterplan Zaalvoetbal, is een ledengroei naar 130 duizend geregistreerde zaalvoetballers in 2016. Seizoen
2012/'13 staat in het teken van het verder ontwikkelen van scholencompetities in het primair onderwijs (PO), voortgezet onderwijs (VO) en MBO, en het
versterken van de relaties met ongebonden organisaties en het veldvoetbal.

 

 
Registratie aantal zaalvoetballers
In heel Nederland springen de scholencompetities als paddenstoelen uit de grond; de volgende stap is het daadwerkelijk registreren van zaalvoetballende
scholieren om óók hen te kunnen meetellen als spelende zaalvoetballers. De intensivering van de samenwerking met ongebonden organisaties leidt al tot
een aanwas van 2500 leden. Doel is deze aanpak verder door te zetten en, met een aantrekkelijk dienstenpakket, nog meer van dergelijke organisaties
(gedeeltelijk) bij de KNVB onder te brengen. Belangrijk hierbij is het benadrukken van de meerwaarde van de diensten, die vooral liggen bij de componenten
arbitrage, tuchtzaken en het ontwikkelen van jeugdzaalvoetbal. 



Passend en breder aanbod
De nauwere samenwerking met veldvoetbal moet leiden tot een breder aanbod voor (jeugd)leden, door een passend aanbod te ontwikkelen voor in de
wintermaanden. Een werkgroep met competitieleiders uit zowel het veld- als zaalvoetbal maakt een begin met het structureel gestalte geven van deze
samenwerking. 

Daling ledental
Ondanks alle inspanningen, laat het totale ledenaantal zaalvoetbal een daling van 2.500 zien. Dit is voor een groot deel toe te wijzen aan leden die hun
combinatielidmaatschap veld- en zaalvoetbal opzeggen en kiezen voor alleen veld. De KNVB verricht een (nieuw) uitstroomonderzoek om inzicht te krijgen
in de beweegredenen van leden om te stoppen met zaalvoetbal.

Verder zet de voetbalbond, samen met de verenigingen in de Eredivisie Vrouwen, de eerste stappen naar aanbod van zaalvoetbal voor meisjes. De eerste
gezamenlijke initiatieven zijn veelbelovend.

 
Imago zaalvoetbal
Een belangrijk aspect van het Masterplan is het vergroten van de zichtbaarheid van het zaalvoetbal in Nederland. De prestaties van het nationale team, een
aantrekkelijke competitie en een meer prominente rol van zaalvoetbal in de regionale en landelijke media, dragen hieraan wezenlijk bij. 

Uitstekende promotie nationaal team
Het nationaal team werkt in maart het EK-kwalificatietoernooi af. De ploeg van bondscoach Marcel Loosveld eindigt in Rotterdam knap als tweede en speelt
in later in 2013 play-offs tegen Bosnië en Herzegovina om deelname aan de eindronde, begin 2014 in België. In promotioneel opzicht is het toernooi
eveneens een succes. Voor het eerst krijgt een zaalvoetbaltoernooi aandacht via Facebook, en naast het eigen platform OnsOranje ontstaat een
samenwerkingsverband met De Telegraaf. Via Telesport.nl zijn alle duels live te zien, met een totaal aantal kijkminuten van 400 duizend. De samenwerking
bevalt aan weerszijden, hetgeen waarschijnlijk zal leiden tot een structureel vervolg.

Veel video-views
Naast het live streamen van het mini-toernooi, is er voor het eerst ook de Wedstrijd van de Week. Tijdens iedere speelronde maakt Infostrada Sports een
registratie van een wedstrijd uit de Eredivisie. Deze samenvatting is te zien via knvbzaalvoetbal.nl en sociale media. Het YouTube-kanaal van KNVB
Zaalvoetbal trekt in dit seizoen al meer dan 200 duizend views, een goede reden om de Wedstrijd van de Week een vervolg te geven. Het streven is de
cijfers om te zetten naar meer externe media-aandacht, om zo de reikwijdte van het KNVB Zaalvoetbal te vergroten. 

KNVB Zaalvoetbal: SHOW IT (Corporate clip)
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Verbinden voetbal en onderwijs

De serie 'Wij krijgen voetballes' voor het basisonderwijs krijgt uitbreiding met een lesmap voor het voortgezet onderwijs. Beide mappen zijn te bestellen via
knvbshop.nl. De mappen zijn gericht op verenigingen die actief willen samenwerken met het onderwijs en/of met professionals binnen het onderwijs
(docenten) en/of binnen de gemeenten (sportbuurtcoaches), die voetbalactiviteiten tijdens en/of na schooltijd willen aanbieden. De lesmappen worden ook
geïntegreerd in het naschoolse productaanbod, zoals School & Voetbal, AH Schoolvoetbal en divers zaalvoetbalaanbod. Denk bij het laatste aan de
scholencompetities voor primair en voortgezet onderwijs en aan het NK MBO.

 

Bevorderen kennismaking
Verder ontwikkelen de bond en de KNVB Academie deskundigheidsbevordering op dit gebied. Het betreft een cursus gericht op het bevorderen van
kennismaking met voetbal binnen het basisonderwijs. Dit via KNVB-docenten, die de inhoud van de lesmap ook weten over te brengen op het kader van de
vereniging. In 2013/'14 zal deze cursus voor het eerst beschikbaar komen. Op deze wijze werkt de bond aan 'schoolactieve voetbalverenigingen' en
'voetbalactieve onderwijsinstellingen'.

Extra kansen dankzij De Sportimpuls

De KNVB haakt intensiever aan bij de VWS-regeling 'Sport en Bewegen in de Buurt 2012-2016'. Via De Sportimpuls kunnen verenigingen dankzij subsidie
van VWS nieuw voetbalaanbod implementeren. Eerder al realiseerde de voetbalbond een prominente plek op de zogenaamde Menukaart Sportimpuls voor
7x7 35/45+ voetbal, School & Voetbal, Meidenvoetbal en divers zaalvoetbalaanbod in het onderwijs (PO, VO en MBO). Nu komen daar Mini-pupillen, G-
voetbal en de Zaalvoetbalacademie bij. 

Bovendien informeert de KNVB dit seizoen verenigingen over de mogelijkheden van De Sportimpuls en adviseert en ondersteunt de bond bij het doen van
een aanvraag, daarbij onder meer verwijzend naar www.knvb.nl/sportindebuurt.

 

KNVB-breed Marketingplan Voetbal

Met het oog op het kunnen zetten van een volgende stap in het versterken van de beleving en het binden van liefhebbers aan het voetbal, treft de bond in
2012/'13 voorbereidingen voor een nieuw, KNVB-breed Marketingplan Voetbal. Dit plan zal zich richten op zowel de actieve en passieve voetballiefhebbers
in Nederland als op de personen die voetbal mogelijk maken. Dus: respectievelijk de voetballer, de voetbalfan en het voetbalkader. Hierbij zal onder andere
het huidig voetbalaanbod tegen het licht worden gehouden. Op basis van ontwikkelingen in de samenleving en behoeften van voetballiefhebbers, zullen
mogelijke nieuwe kansen voor de toekomst worden geïdentificeerd. 

Het Marketingplan Voetbal, in 2013/'14 gereed, zal passen binnen het nieuwe KNVB-beleidsplan 2014-2018 en zal richting geven aan het merk- en
marketingbeleid in de komende jaren.
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Half miljoen bezoekers

Het KNVB-bureau Evenementen organiseert richting de honderd evenementen: 86 daarvan vinden plaats in eigen land, tegenover acht in het buitenland.
Het grootste deel (54) betreft wedstrijden van vertegenwoordigende elftallen: de nationale teams bij de mannen/jongens en vrouwen/meisjes, zowel op het
veld als in de zaal. Andere evenementen zijn onder meer de districts- en landelijke finale(s) van het straatvoetbal, de finale bij het 7x7 35/45+ voetbal, het
Dr. Fadrhonc-toernooi en de dit jaar flink uitgebreide finale van het Albert Heijn Schoolvoetbaltoernooi. In totaal mag de bond bij deze evenementen zo'n half
miljoen bezoekers ontvangen.

 

Finale Europa League

Bovendien kent mei de Europa League-finale tussen Benfica en (uiteindelijke winnaar) Chelsea in de Amsterdam ArenA. Een enorm evenement waarmee
de KNVB, samen met de Amsterdam ArenA, de gemeente Amsterdam en Schiphol, laat zien óók de grootste Europese voetbalfinales uitstekend te kunnen
organiseren. Ter illustratie van de omvang van dit evenement, enkele cijfers:

31 chartervluchten uit Portugal en Engeland;
120 bussen van Schiphol naar stadion en vice versa;
uitzending in 100 landen;
175 miljoen tv-kijkers;
gemiddeld over de wedstrijd 55-60 miljoen live-kijkers;
400 vrijwilligers voor diverse functies in stadion, stad en op Schiphol;
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En verder, onder andere:

200 m/v personeel uitzendgemachtigde, 500 m/v personeel andere tv-media;
300 m/v schrijvende pers, 20 m/v overige registrerende media, 125 fotografen;
80 tv- en radiocommentaarposities op de mediatribune en 200 geoutilleerde mediaplaatsen;
36 camera's in gebruik door Infostradasports;
30 kilometer aan kabels;
5.000 vierkante meter aan (tv-)productiefaciliteiten.

Toekomst Johan Cruijff Schaal

De wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal, tussen de landskampioen en bekerwinnaar, leverde vele jaren lang fantastische affiches op. Toch bleken sommige
edities succesvoller dan andere te zijn; vooral de toeschouwersaantallen wisselden sterk, terwijl het bouwen aan de traditie van de supercup meer
continuïteit vereist. Aangezien de Johan Cruijff Schaal de start van het nieuwe seizoen vormt voor het gehele voetbal, kiest de KNVB hierbij voor een
aanpak waarin behalve de clubsupporters ook andere doelgroepen die de voetbalfamilie vertegenwoordigen, centraal staan.

 

Verder bouwen aan een traditie
Met een uitnodiging aan deelnemers aan het schoolvoetbaltoernooi voegt de bond aan deze wedstrijd om de supercup wederom een doelgroep toe; na
clubsupporters, kampioenen uit het amateurvoetbal, vrijwilligers en scheidsrechters. Naast de personen op de invitatielijst zoals ex-internationals,
vertegenwoordigers van BVO's en bondsridders, is in het – met ongeveer 50 duizend toeschouwers – uitverkochte stadion een goede doorsnede van het
Nederlands voetbal te zien.

Met deze aanpak, die een uitbreiding krijgt, is zowel de continuïteit in aandacht voor deze wedstrijd onder de diverse doelgroepen, de bezetting van het
stadion als ook de recette – als belangrijk onderdeel van de begroting – veiliggesteld. Een goede basis voor verder bouwen aan een traditie. 

Strategie rond kaartverkoop Oranje

De thuiswedstrijden van het Nederlands elftal mogen zich qua toeschouwersaantallen vaak verheugen in een goede belangstelling. Om de bezettingsgraad
ook voor de toekomst veilig te stellen, én de laatste lege stoelen te bezetten, ontwikkelt de KNVB een ticketingstrategie. De bond stemt hiermee de
bestaande verkoop- en communicatiekanalen beter op elkaar af, zet nieuwe marketingcommunicatiemiddelen in en stelt partners in staat 'actief deel te
nemen' aan de kaartverkoop. 

 



Toeschouwersaantallen thuisinterlands Nederlands elftal 2012/’13 aantal toeschouwers Stadion soort wedstrijd

Nederland – Turkije vrijdag 7 september 2012 49.000 Amsterdam ArenA WK-kwalificatie

Nederland – Andorra vrijdag 12 oktober 2012 43.000 Stadion Feijenoord WK-kwalificatie

Nederland - Duitsland woensdag 14 november 2012 51.000 Amsterdam ArenA oefeninterland

Nederland - Italië woensdag 6 februari 2013 46.000 Amsterdam ArenA oefeninterland

Nederland - Estland vrijdag 22 maart 2013 49.000 Amsterdam ArenA WK-kwalificatie

Nederland - Roemenië dinsdag 26 maart 2013 48.000 Amsterdam ArenA WK-kwalificatie



Organiseren en faciliteren   

Beleven en binden   

Ontwikkelen en winnen   

Samen voetballen en samen leven   

Normalisatie  

Wedstrijdbezoek leuker en laagdrempeliger

De KNVB voert samen met de clubs een campagne gericht op 'normalisatie' van de veiligheidssituatie in de stadions. Zoals al vastgelegd in het Kader voor
beleid Voetbal en Veiligheid van mei 2011, is hierbij het uitgangspunt dat een wedstrijd bezoeken voor de 'gewone supporter' leuker en laagdrempeliger
moet zijn. Dat houdt onder andere in: minder verplichte combiregelingen vervoer, minder hekken, minder rigide toegangscontroles en een betere ontvangst
van het uitpubliek.

 

 BVO's
werken aan beter gastheerschap
Ook de ontvangst van uitsupporters moet dus vriendelijker en gastvrijer. Het Auditteam Voetbal en Veiligheid presenteerde in het najaar 2011 het rapport
'Uitsupporters centraal', waaruit blijkt dat het nog niet goed is gesteld met de ontvangst van het uitpubliek, de zichtlijnen in het uitvak en de voorzieningen in
veel stadions voor de bezoekers. De gedachte van het auditteam dat de clubs moeten werken aan beter gastheerschap, onderschrijft de nationale
voetbalbond volledig. 
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Geslaagde eerste activiteiten 
Veel clubs pakken de aanbevelingen van het auditteam op en gaan flink aan de slag. Het beleid gericht op normalisatie en gastvrijheid begint vruchten af te
werpen. Vrijwel alle clubs raken bewust van het belang van een nette ontvangst, al dan niet met 'een kop koffie en gevulde koek'. Veel stadions verbeteren
de cateringvoorzieningen voor de uitsupporters. FC Groningen draait een geslaagde pilot met gratis kaarten voor het gastenvak. FC Twente rust het nieuwe
uitvak uit met een flexibele lexaanwand, die bij laagrisicowedstrijden omlaag kan. Ook bekijken veel clubs hoe zij de zichtlijnen voor de bezoekende
toeschouwers kunnen verbeteren (netten weg, minder hekken en lexaanwanden). 
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Grondige vernieuwing online platforms

De online platforms voor senioren, junioren en pupillen via Voetbal.nl ondergaan een grondige vernieuwing. Mede op basis van verzoeken van de bezoekers
oogt de site voortaan rustiger, heeft deze een logischer indeling en zijn er interessante nieuwe functionaliteiten. 

 

Aanpassingen na feedback
Aanleiding voor de nieuwe release van de site zijn onder meer de resultaten van onderzoek onder bezoekers als ook niet-bezoekers van Voetbal.nl. Hieruit
blijkt dat de focus van de bezoekers van Voetbal.nl vooral ligt op de standen, uitslagen en programma's van hun eigen teams en clubnieuws, en veel minder
op redactionele rubrieken en/of columns. Daarnaast bevatte www.knvbzaalvoetbal.nl – zo vond men – veel reclame-uitingen en ervoer men de website als
druk.

 
Extra functionaliteiten
Sinds de lancering van Voetbal.nl is er – in drie jaar tijd – nogal wat veranderd op het gebied van technische mogelijkheden, waaronder de opkomst van
social media. Een andere wens van de KNVB was de veelgebruikte Amstel Teamlink-functionaliteiten te integreren op Voetbal.nl en de website voor te
bereiden op publicatie van de extra wedstrijdgegevens die de KNVB verzamelt via het Digitaal Wedstrijdformulier.

Verbeteringen op een rij
De belangrijkste verbeteringen:

aangepast design om website rustiger te maken;
teampagina's met alle informatie verzameld over 'jouw' team: alle programma's, uitslagen, standen (competitie en beker), maar ook statistieken over
de ontwikkelingen van het team (onder andere doelpuntenratio), nieuws, spelers, 'Kantinepraat', et cetera;
integratie van Amstel Teamlink met bestaande en nieuwe functionaliteiten binnen Voetbal.nl (Aanwezigheidsmelder, Man of the Match en
Kantinepraat);
minder commerciële banners;
social media verder geïntegreerd op relevante plekken, waardoor onder meer (beperkte) verspreiding van uitslagen en programma's mogelijk is,
evenals de mogelijkheid om het eigen officiële Twitter-account van de vereniging op Voetbal.nl te laten meelopen.
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Waardering 
Uit onderzoek na lancering van de verbeteringen blijkt dat de bezoekers de wijzigingen waarderen. Zij zijn meer tevreden over de manier waarop zij
programma, standen en uitslagen kunnen vinden, evenals over de bruikbaarheid en gebruiksvriendelijkheid. Dit laat onverlet dat de bond blijvend aandacht
zal besteden aan verdere verbeteringen op Voetbal.nl. 

Zaalvoetbal online
Ook de zaalvoetballiefhebber kan vanaf dit seizoen terecht op een eigen online platform. De website www.knvbzaalvoetbal.nl is het officiële KNVB-kanaal
voor alles over zaalvoetbal. De site is onderdeel van Voetbal.nl en maakt dus ook gebruik van alle functionaliteiten die dit platform te bieden heeft. Zo zijn de
standen en uitslagen prominent aanwezig en is er veel aandacht voor de Eredivisie Zaalvoetbal. Hierbij speelt ook video een belangrijke rol. Wekelijks toont
de site nieuwe en actuele zaalvoetbalclips, zoals onder meer een samenvatting van de Wedstrijd van de Week, het nieuwe concept in de eredivisie waarbij
in iedere speelronde een wedstrijd extra aandacht krijgt.

 
Mobiele toepassingen Voetbal.nl
Voetbal.nl biedt daarnaast gratis applicaties voor zowel iPhone als Android. Iedereen met een smartphone kan daarmee snel en overal de officiële

programma's, standen en uitslagen van de KNVB van een of meerdere voetbalteam(s) bekijken. Ook afgelastingen zijn er eenvoudig terug te vinden, net als
onder meer het adres van de accommodatie van de tegenstander. De apps zijn populair; met – per 30 juni 2013 – al ruim 300 duizend downloads. 

Ook via de mobiele website van Voetbal.nl (m.voetbal.nl) is alle informatie te raadplegen rondom zowel de amateurwedstrijden als de andere, landelijke
competities.
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Om de leidende functie als Nederlands grootste sportbond succesvol te kunnen vervullen, is een juiste invulling van de
organisatie erachter essentieel. De KNVB heeft daarom veel aandacht voor onder meer evenwichtige competities, het uiten
van waardering voor vrijwilligers, het proactief, professioneel en servicegericht ondersteunen van BVO's en amateurclubs,
en voor een kritische blik gericht op zichzelf.

Er vallen wezenlijke besluiten, zoals verplichte promotie/degradatie tussen eerste divisie en topklasse en uitbreiding van de Jupiler League. De voetbalbond
verbetert óók competities aan de onderkant van de piramide. De bond wil regelingen en besluiten versoepelen, er komt meer vereenvoudigde
tuchtrechtspraak en er is extra aandacht voor de veiligheid in de top van het amateurvoetbal.

Onder de titel 'Change' zet de businessunit amateurvoetbal een organisatieontwikkeling in, met als kernthema's voetbal, vereniging en competitie. Hierbij
staat te allen tijde 'de klant' centraal, op weg naar een nieuwe organisatiestructuur in de vorm van een omgekeerde piramide. 'AV Digitaal' levert wederom
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 ook in
dit verslagjaar weer met hulp van KNVB Expertise verder kunnen professionaliseren. 

Begrippen als duurzaamheid staan meer en meer centraal. Preventie van matchfixing heeft topprioriteit. Het licentiesysteem toont een voor de clubs
positieve ontwikkeling. En behalve deze vele ontwikkelingen en méér, werkt de KNVB eveneens toe naar het nieuwe Beleidsplan 2014-2018.
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Principeakkoord promotie/degradatie

Er valt een aantal wezenlijke besluiten. De bondsvergadering van december 2012 stelt een voortgangsnotitie vast met bestuurlijke overeenstemming over
een aantal belangrijke zaken, zoals de verplichte promotie/degradatie tussen eerste divisie en topklasse, inclusief tijdspad.

 

Een principeakkoord op hoofdlijnen hierover komt aan bod in de algemene vergadering amateurvoetbal en de algemene vergadering betaald voetbal van het
voorjaar. Ook worden de kampioenen van de zaterdagtopklasse en zondagtopklasse benaderd om vrijwillig te promoveren en in de eerste divisie gedurende
twee jaar deel te nemen aan een pilot. Uiteindelijk geeft Achilles'29 gehoor aan het verzoek; v.v. Katwijk groeit liever door in de topklasse. 

De Jupiler League kent mede hierdoor een uitbreiding met drie beloftenelftallen. In nauw overleg tussen de secties amateur- en betaald voetbal zal de pilot
worden geëvalueerd, waarna de definitieve besluitvorming zal plaatsvinden in de bondsvergadering van december 2014.

Optimalisering competitiestructuur mannen
Onder meer in het licht van de ontwikkelingen aan de top, kijkt de bond óók naar de onderkant van de piramide bij de mannen senioren. Het besluit valt om
met ingang van 2014/'15 ook de indeling van de competities van de mannen te baseren op geografische ligging, dus zonder rekening te houden met
districtsgrenzen. Dit in navolging van alle divisies in de landelijke jeugdcompetitie en bij de vrouwen. In (het hele) district Oost vindt een pilot plaats, samen
met de landelijke klassen en de eerste klasse zaterdag. Komend seizoen zullen de pilots Oost en landelijk nader worden uitgewerkt.

http://www.creada.nl/secure/201306281546/organiserenenfaciliteren.html
http://www.creada.nl/secure/201306281546/belevenenbinden.html
http://www.creada.nl/secure/201306281546/ontwikkelenenwinnen.html
http://www.creada.nl/secure/201306281546/samenvoetballenensamenleven.html
javascript:enlargeImage('img/2013_sfeer/Jaar-1738409_925.jpg');hideEnlargeComment();
javascript:enlargeImage('img/2013_sfeer/Vuurwerk_925.jpg');hideEnlargeComment();


Ontwikkelingen op een rij
Belangrijke ontwikkelingen voor een optimalisering van de competitie bij de mannen senioren:

ontwikkelingen aan de top: promotie/degradatie tussen Jupiler League en topklasse en de aansluiting van één topklasse op drie hoofdklassen;
indelen op basis van geografische ligging; optimale indeling voor clubs in een bepaalde regio, met minder reisafstand;
aandacht voor de problemen aan de onderkant van de piramide. Enerzijds door verschuivingen van de zondag naar de zaterdag en anderzijds door
fusies van clubs neemt namelijk het aantal standaardelftallen af. Vanaf 2013/'14 zal met het oog hierop een projectstructuur ingericht zijn.

Opzet en vorm jeugdcompetities 
In hoofdstuk 4 van het Beleidsplan luidt de eerste doelstelling als volgt: het organiseren van spannende en evenwichtige competities, waarbij dit seizoen de
diverse jeugdcompetities in categorie B aan bod zouden komen. Vanwege de actualiteit en andere prioriteiten worden deze twee punten doorgeschoven
naar het seizoen 2013/'14. 

Versoepeling regelgeving wedstrijdzaken
Een belangrijke stap bij het schrijven van het nieuwste Bewaarnummer (met bestuursbesluiten en regelingen die dwingend zijn voor seizoen 2013/'14). Alle
zes de districtsversies zijn nu tot een minimum beperkt, met daarin enkel nog ruimte voor de zaken die specifiek voor het betreffende district gelden, zoals
speeldagenkalenders, bekerreglementen en promotie/degradatieregelingen. De overige besluiten en reglementen staan centraal beschreven in de landelijke
versie van het Bewaarnummer (2013/'14).

Certificering stewardgroeps amateurvoetbal
In de top van het amateurvoetbal hebben de clubs veel baat bij een goed opgeleide en gecertificeerde stewardgroep. Een tiental clubs uit de bovenste laag
van het zaterdagvoetbal beschikt nu over zo'n groep. Zowel de club zelf als de lokale politie ondervindt hiervan veel voordeel. Met ingang van 2014/'15 is
een opgeleide, gecertificeerde stewardgroep zelfs verplicht voor alle clubs in de topklasse. De KNVB houdt hiertoe voor alle veiligheidscoördinatoren van de
clubs uit de topklasse een instructiebijeenkomst. Dat zal komend seizoen ook weer gebeuren. 

Besef van rol veiligheid
Het continu monitoren van het veiligheidsbeleid in de top van het amateurvoetbal, maakt het mogelijk steeds een stap vooruit te zetten en het beleid uit te
bouwen. In vergelijking tot acht jaar geleden kan de voetbalbond tegenwoordig wel met zekerheid stellen dat er óók bij de clubs het besef leeft dat veiligheid
een belangrijke rol speelt. Juist bij een voetbalwedstrijd. 

Maatregelen op dit gebied van de afgelopen jaren tot en met seizoen 2012/'13:

alcohol binnen de perken; alleen alcoholische drankjes in de kantine of op het terras behorende bij de kantine;
geen vuurwerk afsteken;
ordehandhavers en opgeleide stewards inzetten in de top van het amateurvoetbal;
waarnemers inzetten om de uitvoering van de ordemaatregelen met enige regelmaat te controleren;
invullen van draaiboek wedstrijdorganisatie.



Ontwikkelingen tuchtrechtspraak

Speciale procedure bij excessen 
Het seizoen 2011/'12 kende de invoering van een speciale procedure voor excessieve overtredingen, bestaande uit een versnelde behandeling (verkorte
procedure), mondelinge behandeling en toepassing van specifieke reglementen en straftoemetingsrichtlijnen.

 

Ter bevordering van de kwaliteit en uniformiteit van deze procedure schoolt de bond de leden van de tuchtorganen en medewerkers van de afdeling
Tuchtzaken in het houden van een mondeling onderzoek en de behandeling van excessieve overtredingen.

Vereenvoudiging strafcodes en schikkingsvoorstel
Het bestuur amateurvoetbal stemt in met de verdere uitwerking van het voorstel om vanaf 2013/'14 te werken met vereenvoudigde strafcodes en een
uitgebreide mogelijkheid tot het aanbieden van een schikkingsvoorstel. Doel is waar mogelijk de tuchtrechtspraak te vereenvoudigen en te versnellen
(zonder de kwaliteit aan te tasten), naast het verder professionaliseren én maatwerk leveren waar nodig (onder andere bij excessen).

Optimaliseren opzet beloftencompetitie

In seizoen 2011/'12 onderzocht een 'denktank beloften' de toekomst van de beloftencompetitie. Uiteindelijke doel was het realiseren van een voor alle
deelnemende teams aantrekkelijke en volwaardige competitieopzet, met nader uit te werken modellen voor de korte en langere termijn.
Een optie was het deelnemen van de beloftenteams aan competities voor eerste elftallen. Onder nader te bepalen voorwaarden zouden de beloftenteams
moeten kunnen instromen in de competitiepiramide, met dus jaarlijks kans op promotie/degradatie. Een andere te onderzoeken mogelijkheid was het
opzetten van een zogenaamde tweede divisie voor de overige beloftenteams.

 

Plaats in de voetbalpiramide
In hetzelfde seizoen werden de overleggen tussen AV en BV over de mogelijke invoering van verplichte promotie en degradatie tussen topklasse en eerste
divisie in het voorjaar van 2012 (tijdelijk) afgebroken, waarna een nieuwe werkgroep onderzoek ging doen naar de mogelijkheden met betrekking tot een
tweede divisie waarin beloftenteams zouden uitkomen. Deze werkgroep, met vertegenwoordigers van de Eredivisie clubs, Jupiler League clubs, ECV, CED,
CBV, VVCS evenals de KNVB (Voetbaltechnische Zaken, Juridische zaken en Competitiezaken), bekeek vervolgens eveneens de opties voor het
optimaliseren van de voetbalpiramide en de plaats van de beloften daarin. 

Voorkomen competitievervalsing
Tot zover het voortraject. In voorjaar 2013 adviseert de werkgroep het bestuur BV om in 2013/'14 als pilot twee tot vier beloftenteams te laten deelnemen

aan de Jupiler League, met inachtneming van de diverse sportieve, technische, infrastructurele, reglementaire en commerciële uitgangspunten. Nadat de
ledenvergadering van de CED in mei enkele zorgen uit over mogelijke competitievervalsing – door toetreding van beloftenteams van clubs die (met een
eerste elftal) tevens uitkomen in de Eredivisie – leidt een en ander tot aanscherping van een aantal sportief-technische en reglementaire aspecten. 

Akkoord voor pilot
Vervolgens wordt, na een inventarisatie onder Eredivisie clubs naar hun interesse om (onder de gestelde voorwaarden) met een beloftenteam in de Jupiler
League uit te komen, de potentiële nieuwe opzet voorgelegd aan de algemene vergadering betaald voetbal. Het bestuur betaald voetbal besluit hierop een
aantal beloftenteams van BVO's uit de Eredivisie te laten deelnemen aan de Jupiler League tijdens een pilot in de seizoenen 2013/'14 en 2014/'15. In deze
pilot wordt automatisch kennis en ervaring opgedaan met de deelname van beloftenteams aan een eerste elftal-competitie.

Beloftencompetitie
De overige beloftenteams worden verdeeld over twee gelijkstandige poules (A en B), waarin zij een hele competitie (uit- en thuiswedstrijden tegen elkaar)
spelen. De hoogst geklasseerde teams van beide poules strijden na afloop van de competitie van het seizoen 2013/'14, in een uit- en thuisuitduel om het
kampioenschap van de beloftencompetitie.
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Kernthema's organisatieontwikkeling

Het management begint met het uitzetten van de koers en uitgangspunten voor een nieuwe organisatieontwikkeling, intern de Change genoemd. Het gaat
daarbij om het verkrijgen van helderheid over de kernactiviteiten van de voetbalbond, en de daaruit volgende wenselijke organisatie en attitudes.

 

Net zoals bij iedere vereniging, is de 'opdracht' van de KNVB het vertegenwoordigen van het algemeen belang van het voetbal, het individueel belang van
de aangesloten leden, het leveren van diensten aan de leden en de organisatie van en voor de leden.

De KNVB benoemt voor de organisatieontwikkeling drie kernthema's:

Competitie
Voetbal
Vereniging

Toelichting kernthema's

De opdracht die de bond voelt (en heeft), gerelateerd aan deze thema's, is als volgt te verwoorden:

Competitie
Hier staat 'operational excellence' op het gebied van planning, organisatie en coördinatie van de diverse competities centraal. Daarbij ziet de KNVB
maatwerkservice als belangrijke succesfactor. Juist dáár waar het 'fout' gaat en maatwerk gewenst is, kan de bond namelijk het verschil maken.

 

Voetbal
Het herkennen en ontwikkelen van talent en het samenstellen, begeleiden en ontwikkelen van de vertegenwoordigende elftallen (nationale teams), met het
Nederlands elftal als ultieme exponent. Het opleiden van trainers, scheidsrechters en andere vrijwilligers draagt wezenlijk bij aan het optimaal benutten van
talent.

Vereniging
De bond wil sterke en vitale verenigingen; ofwel verenigingen die het 'zelf kunnen' en stevig op hun eigen benen staan. De ondersteuning en diverse
bijbehorende instrumenten – voornamelijk ontwikkeld op basis van de vraag van de clubs zelf – is dan ook vooral gericht op zelfredzaamheid. De
ondersteuning is gericht op alle gebieden: voetbaltechnisch, bestuurlijk, organisatorisch, et cetera.

Leden altijd centraal

Bij dit alles opereert de KNVB binnen de kaders van het algemene en individuele belang van zijn leden én vanuit het perspectief dat de klant ('ons lid') te
allen tijde centraal behoort te staan. Hieruit zijn de volgende uitgangspunten voor de organisatieontwikkeling af te leiden:

 

dicht bij de klant, tussen de klant, samen met de klant;
vraag is leidend; decentrale sturing;
centrale aansturing bij landelijke competities, talentherkenning en -ontwikkeling en bij de vertegenwoordigende teams;
integraal werken: 'schotten opheffen' tussen afdelingen, en verenigingen ondersteunen vanuit één aanspreekpunt;
integraal werken verticaal: 'relatie Zeist-Districten', waarbij Zeist ondersteunend is aan de uitvoering in het district;
open organisatie, intensievere samenwerking met anderen: zowel tussen voetbalverenigingen als met de buitenwereld (ministeries, lokale overheid,
'Bureau Halt', et cetera).

Bovendien behoort de KNVB zijn leden ('de klanten') de bereikte toegevoegde waarde te laten zien. Dat betekent dat de bond zijn meerwaarde moet kunnen
meten, inzichtelijk moet kunnen maken hoe hij tewerk gaat en welk rendement de inspanningen uiteindelijk opleveren. Dit alles vraagt van de KNVB
ontwikkeling op het gebied van de onderzoeks-, kennis- en informatievoorziening.
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Omgekeerde piramide

Dit zal moeten leiden tot tevredener klanten, betere voetbalprestaties en efficiënter werken. Kortom, tot een toekomstbestendige werkorganisatie.

Op basis van het voornoemde ontwikkelt de bond een nieuwe organisatiestructuur, gekenmerkt door een omgekeerde piramide.

 

 De meest kenmerkende veranderingen in de structuur:

Het werken in Service Teams. Dit zijn teams die een bepaalde regio bedienen. Hun belangrijkste taak is de schakel te vormen tussen verenigingen
en KNVB. Wat leeft er bij de clubs, wat zijn hun vragen en hoe kan de nationale bond hen het beste bedienen?
Het ontwikkelen en delen van kennis en expertise wordt vanuit Zeist gefaciliteerd en gecoördineerd;
Het splitsen van de voetbaltechnische afdeling in enerzijds een meer prestatiegerichte afdeling en in anderzijds een afdeling die aansluit bij de
Service Teams.

Nieuwe organisatiestructuur

De nieuwe structuur wordt per 1 juli 2013 ingevoerd. In het seizoen 2013/'14 staat het begin van de verdere
uitwerking en implementatie hiervan op het programma. Daarbij staan vooral de 'zachte' en procesmatige
aspecten centraal. Enkele programma's die als kenmerk hebben dat ze aansluiten bij de dagelijkse praktijk om
al doende te leren en ontwikkelen, zullen hierbij ondersteunen.
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Verenigingen en vrijwilligers profiteren van verbeteringen

Het meerjarenprogramma AV Digitaal levert opnieuw een aantal digitale services op waarvan de verenigingen en hun vrijwilligers bij het uitvoeren van hun
werkzaamheden kunnen profiteren.

 

In het begin van het seizoen wordt de module Digitale Contactgegevens in gebruik genomen. Hiermee zijn altijd de actuele contactgegevens van
verenigingen, accommodaties en officials te raadplegen (via de KNVB Sportlink Club-applicatie, het Official Portaal en www.knvb.nl).

 
Tuchtbrieven, DWF in zaal en uitbreidingen Financiële Module
Een tweede nieuwe ontwikkeling is de digitale verspreiding van tuchtbrieven aan verenigingen via het besloten e-mailsysteem. Dit versnelt de
correspondentie, bovendien kan de vereniging hiermee de post ook intern sneller distribueren én eenvoudiger archiveren.

Het Digitale Wedstrijdformulier (DWF) zet (ook) in het zaalvoetbal de eerste stappen: het formulier doet zijn intrede in de hoogste divisies bij zowel de
mannen als de vrouwen.

Ook de Financiële Module van de KNVB Sportlink Club-applicatie kent uitbreidingen: penningmeesters krijgen online inzicht in de termijnbedragen en
eventuele betalingsherinneringen.

Downloadcentrum, besloten e-mailsysteem en Official Portaal 
In het najaar lanceert de bond de vernieuwde versie van het Downloadcentrum. Dit betekent onder andere méér en betere zoekfuncties (meer
doelgroepgericht) en meer mogelijkheden om documenten met anderen te delen, binnen bovendien de (corporate) huisstijl.
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Ook het besloten e-mailsysteem ondergaat aanpassingen om meer doelgroepgericht te communiceren en direct de juiste verenigingsvrijwilliger(s) te kunnen
benaderen. Er komt een grotere keuze aan abonnementen, zoals nu ook 'Jeugdvoetbal' en 'Meisjes- en Vrouwenvoetbal'.

 

Het Official Portaal krijgt extra functies ten behoeve van de (wedstrijd-)officials. Zo kunnen alle officials hun vergoedingsoverzichten en de assistent-
scheidsrechters hun beoordelingen online inzien.

Goed gewaardeerde instructiebijeenkomsten
Door net als in het voorgaande seizoen veel tijd te besteden aan het organiseren van instructiebijeenkomsten met KNVB IT-docenten, ondersteunt de bond
de verenigingsvrijwilligers en (wedstrijd-)officials bij het optimaal kunnen gebruiken en profiteren van al deze digitale oplossingen. De bijeenkomsten kunnen
rekenen op grote belangstelling en positieve waardering.
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Kennisdeling bestuurders

KNVB Kennisdagen opnieuw drukbezocht
Op zes plaatsen, verspreid over heel Nederland, vinden KNVB Kennisdagen plaats. Gastheer is dikwijls een BVO uit de Eredivisie, die de bezoekers na
afloop óók welkom heet bij de thuiscompetitiewedstrijd van die dag. In totaal zevenhonderd bestuurders vergaren tijdens deze dagen kennis via diverse
workshops, maar vooral door onderling ervaringen uit te wisselen. 

 

'Vooruitdenken' tijdens KNVB Bestuurderscongres
Waardering uiten voor bestuurders en hen inspireren. Dat is het doel van het KNVB Bestuurderscongres, met KNVB-partner UNIT4 als medeorganisator. In
november vindt de derde editie plaats, in de Heineken Music Hall in Amsterdam. Het centrale thema: Besturen vooruitgedacht. Maar liefst duizend
bestuurders van amateurverenigingen komen naar Amsterdam.

 
Na ontvangst bezoeken de bestuurders de voetbal- en informatiemarkt, georganiseerd door medewerkers van de KNVB en UNIT4. Vervolgens luister en zij naar
inspiratievolle lezingen van vooraanstaande sprekers, onder andere over het effect van enthousiasme op vrijwilligerswerk, sponsoring van de toekomst en
'besturen 2.0'; wat wordt er van een bestuurder anno 2012/'13 verwacht? 
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Tijdens een borrel en diner maken de bestuurders vervolgens nader kennis met elkaar én met medewerkers van de KNVB-districtskantoren. Daarna volgt de
oversteek naar de Amsterdam ArenA, voor de interland Nederland-Duitsland.

Vitale en duurzame verenigingen op lange termijn
Hoe kunnen verenigingen hun vitaliteit en duurzaamheid, en daarmee toekomstbestendigheid, waarborgen? Bij het vinden van het antwoord op die vraag
ziet de bond dat een 'open club' (die weet wat er leeft en speelt in de omgeving én daarop anticipeert) hierop de meeste kans maakt. Met dit gegeven gaat
de KNVB bij het ondersteunen en ontwikkelen van clubs dan ook verder aan de slag.

Krimp

Maatregelen tegen krimp
Een blik op de toekomst leert dat het aantal inwoners in Nederland verder zal groeien. De bevolking zal echter meer richting grote steden en de Randstad
trekken én sterk vergrijzen en ontgroenen. Zeker het laatste zal naar verwachting gevolgen hebben voor de KNVB en de voetbalverenigingen.

 

Bewustwording ledenontwikkeling
Als de voetbalbond en de verenigingen hierop geen beleid formuleren, bestaat het gevaar dat de (KNVB-)ledenaantallen afnemen met circa zes procent.
Verenigingen uit de niet-stedelijke gebieden kunnen zelfs een nog grotere leegloop verwachten als zij hierop onvoldoende anticiperen. De KNVB rondt
daarom een tool af die bewustwording onder de verenigingen bevordert als het gaat om de (negatieve) ledentalontwikkelingen bij ongewijzigd beleid.

Kunstgras

Keuringsmodus natuurgrasvelden
De KNVB stelt via een werkgroep normen op voor (de vele, al bestaande) natuurgrasvelden. Met behulp hiervan kunnen de natuurgrasvelden een
kwaliteitsimpuls ondergaan. De bond bekijkt daarbij eveneens de mogelijkheden van het aanbieden van een opleiding/cursus aan verenigingen en hun
actieve leden op dit front (accommodatiespecialisten, beheerders, consuls en anderen).

 

Naar alle waarschijnlijkheid bestaat ook in de (nabije) toekomst het grootste deel van de Nederlandse voetbalvelden uit natuurgras, ondanks de grote focus op
kunstgras. De bond vindt het van groot belang dat alle velden wedstrijdwaardig en dus veilig en verantwoord te bespelen zijn.
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Kennis delen via onderzoeken en opleiding

KNVB Expertise is in 2008 opgericht om clubs in het Nederlandse betaald voetbal verder te professionaliseren met hulp van onderzoeks-, kennisdelings-,
opleidings- en adviesactiviteiten. Dit kenniscentrum is een gezamenlijk initiatief van de KNVB, Eredivisie CV (ECV), Coöperatie Eerste Divisie (CED) en de
Federatie van Betaaldvoetbalorganisaties (FBO). In 2012/'13 voert het kenniscentrum opnieuw jaarlijks terugkerende activiteiten uit zoals: 

het Fan Onderzoek (met meer dan 55 duizend respondenten Europa's grootste onderzoek onder voetbalfans);
het Seizoen in Cijfers (analyse van de financiële ontwikkeling van het voetbal);
de Leergang Management Betaald Voetbal (opleidingsprogramma voor clubmedewerkers).

 

Waardering stadionbezoek Eredivisie. 

Bron: Eredivisie Fan Onderzoek 2012/'13
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Trend gebruik sociale media onder Jupiler League fans. 

Bron: Jupiler League Fan Onderzoek 2012/'13

Aan het opleidingsprogramma nemen in drie jaargangen meer dan tweehonderd clubmedewerkers deel. Daarnaast organiseert KNVB Expertise in januari
voor de tweede keer het Kenniscongres Betaald Voetbal, voor medewerkers van Nederlandse en Belgische clubs. Hierbij staat kennisdeling centraal. 

 
Ingaan op bestuurlijke uitdagingen BV
Samen met het programma voor toezichthouders en commissarissen van de Erasmus School of Accounting & Assurance, organiseert KNVB Expertise in
augustus een bijeenkomst voor bestuurders en commissarissen van betaaldvoetbalorganisaties. De 45 deelnemers gaan in op de bestuurlijke uitdagingen
binnen het betaald voetbal. 

Resultaten onderzoek per club
Op onderzoeksgebied staat in het voorjaar voor de tweede maal het Sponsor Onderzoek op de rol, waarin zakelijke relaties van BVO's hun mening kunnen
geven over 'hun' club. Net als bij het Fan Onderzoek krijgen de BVO's een terugkoppeling van de specifieke resultaten van en voor hun club. 

Snel kennismaken met bedrijfstak

Voor het eerst zijn er kennismakingsbijeenkomsten voor nieuwe directieleden. Gedurende het seizoen vinden vier bijeenkomsten plaats waarin nieuwe
directieleden en bestuurders van BVO's in korte tijd kennismaken met een aantal belangrijke organisaties in de bedrijfstak. 
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Licentieregels in Nederland en daarbuiten

Een BVO en haar bestuurders moeten vanzelfsprekend voldoen aan de wet- en regelgeving binnen Nederland en Europa. Daarnaast geldt voor BVO's een
aanvullend systeem van regelgeving en handhaving. De regelgeving voor de nationale competitie betaald voetbal, door de BVO's gezamenlijk opgesteld in
de algemene vergadering betaald voetbal, staat bekend als het licentiesysteem. Voor deelname aan de UEFA-competities gelden aanvullende
(licentie)regels.

 

Doelstelling licentiesysteem
De KNVB is als lid van de UEFA verantwoordelijk ervoor te zorgen (en aan de UEFA te kunnen aantonen) dat alle toepasselijke bepalingen uit de geldende
'UEFA Club Licensing and Financial Fair Play Regulations' zijn geïntegreerd in de regelgeving van het licentiesysteem. 

Het systeem heeft als doel een eerlijk verloop én de continuïteit van de competities betaald voetbal te waarborgen (en in het verlengde daarvan de
continuïteit van de BVO's). Om deze doelstelling te realiseren wordt de toestand van de BVO's zo transparant mogelijk gemaakt op het gebied van:

financiën (via het financieel ratingsysteem);
veiligheid (via de jaarlijkse veiligheidsaudit);
de organisatie; en in meer specifieke zin:
de kwaliteit van de jeugdopleiding (via het keurmerk jeugdopleidingen en de RJO's);
de juridische structuur en de invulling van de arbeidsorganisatie en administratie.

Daarbij ziet het licentiesysteem er consequent op toe dat BVO's niet onder het minimum kwaliteitsniveau komen zoals deze volgt uit de licentie-eisen. Het
licentiesysteem is van toepassing op alle BVO's die deelnemen aan de competities betaald voetbal.

Financieel Ratingsysteem 
De waardering van de financiële positie vindt plaats op basis van de diverse financiële rapportages (jaarcijfers/prognose, halfjaarcijfers en begroting) zoals
iedere licentiehouder bij de licentiecommissie indient. Deze financiële rapportages voorzien het Financieel Ratingsysteem (FRS) van input, waarna een
totaalscore uit de bus rolt op basis van een tiental variabelen. 

Categorie-indeling
BVO's behoren tot één van de drie categorieën: I (onvoldoende), II (voldoende) en III (goed). Ten minste driemaal per kalenderjaar maakt de KNVB de
actuele indeling van de BVO's openbaar, inclusief toelichting en, onder meer, hoe lang een licentiehouder in een categorie is ingedeeld. De media volgen
deze categorie-indeling op de voet. 
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Ontwikkeling categorie-indeling seizoen 2012/'13

UEFA-licentiesysteem
Om te mogen deelnemen aan Europese competities, moet een BVO voldoen aan de licentie-eisen van UEFA – de UEFA Club Licensing and Financial Fair
Play Regulations. Deze houden in grote lijnen gelijke tred met het Nederlandse licentiesysteem, al zijn er enkele verschillen en ontwikkelingen. 

Het belangrijkste verschil is dat UEFA haar licentie verstrekt voor één jaar, terwijl de KNVB een licentie afgeeft voor onbepaalde tijd. In de Nederlandse
situatie is er ruimte voor BVO's om, binnen een bepaalde tijd en via een plan van aanpak, een overtreding van de licentie-eisen te herstellen, zonder directe
gevolgen voor de licentie zelf. Binnen de UEFA-regels bestaat deze optie niet: niet voldoen aan een UEFA licentie-eis betekent direct geen deelname aan
de Europese competitie.

De doelen van Financial Fair Play
In 2009 nam UEFA nieuwe regels aan onder de titel Financial Fair Play. Doel van deze regels is de financiële situatie van BVO's in Europa te verbeteren én
zorg te dragen voor eerlijkere en duurzame Europese voetbalcompetities. De belangrijkste doelstellingen staan als volgt omschreven:

het brengen van meer ratio en discipline in financiën van BVO's;
het verminderen van druk op salarissen en transferbedragen en het tegengaan van inflatoire effecten;
het stimuleren van BVO's om te concurreren op basis van hun maximale omzet;
het stimuleren van langetermijninvesteringen in jeugdopleidingen en infrastructuur;
het beschermen van de duurzaamheid van het Europese clubvoetbal op lange termijn;
het verzekeren dat BVO's op tijd aan hun verplichtingen kunnen voldoen.

Aanleiding en verdere toelichting
De regels zijn het gevolg van de oplopende verliezen van BVO's in Europa. Dit leidt tot liquiditeitsproblemen bij de BVO's die daardoor niet kunnen voldoen
aan hun verplichtingen ten opzichte van andere BVO's, medewerkers en/of andere instanties.

De Financial Fair Play-reglementen bestaan uit meerdere onderdelen. Ze voorzien onder meer in een meerjarige meting van financiële resultaten.
Afhankelijk van het onderdeel kijkt UEFA tot drie jaar terug om te beoordelen of een BVO aan de criteria voldoet. Dit in tegenstelling tot het originele UEFA-
licentiesysteem, dat gericht is op de korte termijn. De 'break-even rule' zal in effect treden in 2013/'14, de andere onderdelen zijn al effectief sinds 2011/'12.
Voor de monitoring en handhaving van deze reglementen is door UEFA de Club Financial Control Body opgericht.

Break-even
De meest in het oog springende regel in het Financial Fair Play-reglement, is de al aangehaalde 'break-even rule'. Deze regel gaat ervan uit dat een BVO
niet meer uitgeeft dan dat zij omzet maakt. Dit is erop gericht dat clubs met eigen omzet handelen en niet op basis van injecties van externe partijen of een
eigenaar. De UEFA Club Licensing and Financial Fair Play Regulations, met onder meer de definities van de van toepassing zijnde inkomsten en uitgaven,
zijn op te vragen bij bureau licentiezaken van de KNVB.

Deze afbeelding illustreert de zogenoemde multidimensionale aanpak van de clubmonitoring door UEFA:



Controleprotocol en evaluatie
De accountant is op meerdere momenten betrokken bij het licentieproces van de KNVB en UEFA. Omdat de bedrijfstak betaald voetbal te maken heeft met
specifieke kenmerken en vraagstukken, is eerder al in samenspraak met de financiële adviescommissie een controleprotocol ontwikkeld ter ondersteuning
van de accountant van een BVO bij het uitvoeren van zijn controlewerkzaamheden. 

Vanaf augustus 2012 maakt dit controleprotocol, in de vorm van een richtlijn, onderdeel uit van de (licentie)regelgeving van de KNVB. De werkgroep
Controleprotocollen (COPRO) van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) geeft aan deze richtlijn het eindoordeel 'uitvoerbaar', waaruit
blijkt dat deze aan de minimumeisen voldoet. 

Gekoppeld hieraan voert de KNVB jaarlijks een evaluatie uit om betrokken partijen inzicht te geven in de ontwikkeling van het controleprotocol, en om te
bezien of met de invoering van het protocol inderdaad sprake is van hogere kwaliteit van de werkzaamheden. Door deze evaluatie te delen met de
accountants krijgen ook zij meer inzage in de voetbalbranche als geheel. 

UEFA Audit licentiesysteem
De UEFA controleert jaarlijks of het licentiesysteem van de KNVB voldoet aan de voorgeschreven kwaliteitsstandaard van de Europese voetbalbond (Club

Licensing Quality Standard), een voorwaarde voor het door de licentiecommissie kunnen verstrekken van een UEFA-licentie aan een BVO. Namens de
UEFA voeren de auditors van de internationale organisatie SGS deze controle uit. Net als in de voorgaande jaren ontvangt de KNVB ook voor het huidige
jaar een goedkeurend oordeel. 

Governance BVO's

Vastlegging in licentiesysteem
Clubs en licentiecommissie verzoeken om extra aandacht voor governance en de juridische structuren van BVO's, door vastlegging van dit onderwerp in het
licentiesysteem. Om meerdere redenen: vanwege de (noodzakelijke) continuïteit van de betaaldvoetbalcompetities en de daaraan deelnemende clubs,
evenals met het oog op de integriteit en het imago van het betaald voetbal.

 

Huidige en toekomstige regelgeving
De naar aanleiding hiervan ingerichte werkgroep 'Governance en (juridische) structuren betaaldvoetbalorganisaties' spreekt in een aantal sessies over
huidige en toekomstige regelgeving op het gebied van:

kwaliteitseisen aan bestuurders, commissarissen en aandeelhouders of vergelijkbare functionarissen die als (rechts)persoon verbonden zijn aan een
BVO;
governance-gerelateerde aspecten, zoals een verplichte meerjarenbegroting en een exit-scenario van grote financiers;
transparantie met betrekking tot governance in zijn algemeenheid, zoals het publiceren/openbaren van juridische structuren van BVO's;
governance, zoals een zekere mate van afbakening van bevoegdheden tussen de algemene vergadering van aandeelhouders, de raad van
commissarissen en het bestuur.

De werkgroep zal naar verwachting in 2013/'14 de werkzaamheden afronden en definitieve voorstellen omtrent dit onderwerp publiceren.
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Bureau public affairs

In 2012/'13 wordt bezien of de structuur en de werkprocessen van de afdeling competitiezaken betaald voetbal nog voldoen en passen bij de vragen en
verwachtingen uit 'de omgeving' (clubs, politiek, sponsors, supporters en media). Een belangrijke constatering is de toenemende aandacht voor voetbal
vanuit de (lokale en landelijke) politiek, die tot uiting komt in bijvoorbeeld de grote hoeveelheid Kamervragen en politieke discussies gerelateerd aan het
voetbal.

 

De KNVB kan niet om deze ontwikkeling heen. Om er adequaat op te kunnen reageren en het serviceniveau en de kwaliteit te waarborgen, wordt het bureau
public affairs opgericht. Het bureau onderhoudt namens de KNVB de relaties met de politiek en andere publieke stakeholders. Tevens monitort deze afdeling
de media, overheidspublicaties en actuele overheidszaken die het voetbal aangaan. Met effectieve interne en externe communicatie levert het bureau een
bijdrage aan de positionering en profilering van de KNVB-boodschap in politiek Den Haag. 

Bestrijding voetbalvandalisme en overlast 
De wet 'Maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast' (de voetbalwet) trad in 2010 in werking. Een evaluatie in 2012 leidt tot
aanbevelingen op basis waarvan de minister van Veiligheid en Justitie (V&J) voorstellen tot wetswijziging voorbereidt. Deze worden in maart 2013
gepresenteerd. Ze komen op hoofdlijn tegemoet aan de door de KNVB gewenste verscherping van de sanctietermijnen en strakkere handhaving van de
meldplicht (zoals besproken in de algemene vergadering betaald voetbal). 
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Toch ziet de bond graag nog verdere aanscherping, waaronder het verder verhogen van de maximale straf, het breder inzetten van het strafrecht in
combinatie met een wettelijk opgelegde meldplicht en betere middelen voor de aanpak van groepsmisdragingen. De KNVB licht dit in 2012/'13 zowel
schriftelijk als mondeling toe aan de minister. Naar verwachting zal het gewijzigde wetsvoorstel na het zomerreces worden behandeld in de Tweede Kamer.

Verlenging crisisheffing? 
Het in april 2012 afgesloten Lenteakkoord met bezuinigingsmaatregelen bevat onder andere een heffing – aan werkgevers, eenmalig in 2013 – over alle
medewerkers die in 2012 meer dan 150.000 euro bruto verdienen. Onderdeel van de nadere bezuinigingsmaatregelen die het kabinet in maart 2013
aankondigt, vormt het voorstel deze crisisheffing te verlengen. 

In april bereiken kabinet, werkgevers en werknemers een sociaal akkoord, waarin zij overeenkomen de aangekondigde bezuinigingsmaatregelen in te
trekken. De verwachting is wel dat in september de discussie over een nieuwe bezuinigingsronde zal terugkeren. 

Aangezien deze regeling het voetbal onevenredig hard treft, komt de KNVB bij politiek Den Haag tegen de crisisheffing in verweer. Net nu clubs goed op
weg zijn met de organisatie van een gezonde financiële huishouding, kunnen ze dergelijke klappen niet zomaar opvangen. Tegelijkertijd zal de bond de
fiscale procedure voorbereiden, zoals al na de aankondiging van de mogelijke verlenging van de heffing is besproken met de BVO's die door deze maatregel
het hardst worden getroffen. 

Onderzoek matchfixing
Onder leiding van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), in samenspraak met het ministerie van Veiligheid en Justitie, vindt een
onderzoek plaats naar matchfixing. Het onderzoeksteam bestaat uit de Universiteit van Tilburg, de Vrije Universiteit van Amsterdam en Ernst & Young. Zij
onderzoeken of matchfixing in Nederland plaatsvindt en zo ja, wáár het plaatsvindt. De onderzoekers voeren regelmatig overleg met een klankbordgroep. In
deze klankbordgroep zijn Europol, de KNVB, politie, VVCS, Kansspelautoriteit, NOC*NSF, het Openbaar Ministerie en de ministeries van VWS en V&J
vertegenwoordigd. De resultaten worden najaar 2013 verwacht.

Flexwet
In april 2013 bereikt het kabinet met de sociale partners een akkoord over herstructurering van de arbeidsmarkt. Onderdeel van dit akkoord is een aantal
maatregelen om misbruik van de huidige Flexwet aan te pakken. De KNVB, werkgevers en werknemers in het voetbal zijn het eens met deze doelstelling.
Echter, de voorgestelde maatregelen leiden ertoe dat werkgevers en werknemers in het betaald voetbal niet langer in staat zullen zijn om in goed overleg
díe afspraken te maken die deze sector nodig heeft. Dit zal leiden tot verslechtering van de positie van de werknemer, die van de werkgever en van de
concurrentiepositie van het Nederlandse voetbal in het algemeen. 

De KNVB en de vertegenwoordigers van werknemers en werkgevers in het betaald voetbal willen de flexibiliteit behouden in goed overleg te kunnen
afwijken van de algemene bepalingen van de Flexwet. Hiermee wordt de positie van werknemers, werkgevers en het Nederlandse voetbal gewaarborgd. De
bond stelt dan ook voor in de wet de mogelijkheid te creëren (bijvoorbeeld per Algemene Maatregel van Bestuur) om sectoren aan te wijzen waarbinnen per
CAO van de standaard kan worden afgeweken. 

De KNVB heeft dit samen met de sociale partners (FBO, VVCS en ProProf) bij de politiek aangekaart. 

Homoacceptatie
De KNVB staat voor een open en veilig sportklimaat. Het belangrijkste is dat iedereen binnen het voetbal – van de amateursport tot de Eredivisie – zichzelf
kan zijn en gewoon op zijn of haar niveau kan spelen, ongeacht huidskleur, religie of seksuele voorkeur. Dit is niet alleen in het belang van de spelers, maar
óók in het belang van de sport. Iemand die zichzelf is en zich goed voelt, kan optimaal bijdragen aan de sportieve prestaties van een team.



In het kader van homo-acceptatie werkt de voetbalbond met 'roze' partners aan het actieplan 'Voetbal voor iedereen'. Het gaat de KNVB er niet om hoeveel
homoseksuelen uit de kast komen. Het gaat erom dat iedereen die dat wil, dit ook daadwerkelijk kan. De bond werkt aan een klimaat waarin iedereen zich
veilig en prettig voelt; de KNVB leidt op, geeft voorlichting en ondersteunt clubs. Daarnaast treedt de bond op tegen verbaal geweld en beledigende
spreekkoren.

Maar het begint allemaal bij bewustzijn. Daarom vaart de voetbalbond voor het eerst mee tijdens de Canal Parade van de Amsterdamse Gay Pride, met een
speciale 'voetbalboot' met daarop (oud-) spelers en KNVB-prominenten. Een bijzondere stap in de vaak nog vrij conservatieve voetbalwereld, waarmee de
betrokkenen veel aandacht genereren voor homoacceptatie binnen het voetbal. 



Organiseren en faciliteren   

Beleven en binden   

Ontwikkelen en winnen   

Samen voetballen en samen leven   

Matchfixing  

Streng bewaken van onomstreden integere competities

Matchfixing bedreigt de integriteit van onze competities en brengt schade toe aan het imago van de sport. De KNVB stelt dan ook alles in het werk om
competities eerlijk te laten verlopen. De focus ligt hierbij op 'proactie' en preventie. Matchfixing is een zaak van grensoverschrijdende criminaliteit. Met de
opbrengsten worden andere criminele activiteiten gefinancierd. Nederland mag geen makkelijk doelwit zijn voor internationale criminele organisaties die
wedstrijden proberen te manipuleren.

 

Maatregelen
Sinds 2009 heeft de KNVB een groot aantal repressieve en preventieve maatregelen getroffen. Dit betreft zowel de aanpassingen van reglementen
(meldplicht, gokverbod) als beleidsmatige acties (aanstellingenbeleid arbitrage, licentiesysteem, tiplijn, voorlichting aan clubs, bewustwordings- en
educatieprogramma voor de arbitrage, verstrekken van wedstrijdgegevens aan UEFA voor het Betting Fraud Detection System (BFDS) en het instellen van
een integriteitseenheid).

Seminar 'Tackling matchfixing in football'
In december 2012 organiseert de KNVB samen met FIFA-INTERPOL het seminar 'Tackling Match Fixing and Corruption in Football'. Doel van de
bijeenkomst is betaaldvoetbalorganisaties te informeren over de huidige stand van zaken ten aanzien van dit onderwerp. 

FIFA-INTERPOL geeft via een aantal interactieve presentaties inzicht in de wereldwijde problematiek ten aanzien van matchfixing; hoe het werkt, welke
stappen ondernomen kunnen worden en hoe FIFA-INTERPOL hierbij ondersteuning kan bieden met het door hen ontwikkelde programma voor 'training',
'education' en 'prevention'. 

Reglementswijziging wedden op wedstrijden
Met ingang van seizoen 2013/'14 wijzigt de regeling met betrekking tot het wedden op wedstrijden, in de zin dat ieder KNVB-lid verplicht is zich te onthouden
van (formeel-juridisch geformuleerd):

het wedden op het resultaat, de voortgang en/of het verloop van enige wedstrijd of competitie waarin hij deelneemt, heeft deelgenomen in dat
seizoen dan wel waarin hij direct dan wel indirect enige mate van invloed heeft of kan hebben;
het wedden op enige andere aangelegenheid betreffende of gerelateerd aan enige club die deelneemt in een competitie waarin het lid deelneemt of
heeft deelgenomen, gedurende het betreffende seizoen, waaronder (doch niet uitsluitend) het wedden op de overschrijving van spelers, de selectie
van het team of disciplinaire sancties;
het wedden op het resultaat, de voortgang en/of het verloop van enige wedstrijd (of competitie) binnen de jeugdcompetities;
andere handelingen die gericht zijn op het onrechtmatig beïnvloeden van uitslagen van wedstrijden, waaronder (doch niet uitsluitend) het direct dan
wel indirect opdragen, toestaan en/of iemand in de gelegenheid stellen om de hiervoor genoemde weddenschappen aan te gaan.

Onderzoek naar matchfixing in Nederland

Na Europese aanbesteding gunnen minister Edith Schippers (VWS) en minister Ivo Opstelten (V&J) een onderzoeksteam van de Universiteit van Tilburg, de
Vrije Universiteit van Amsterdam en Ernst & Young een opdracht voor het verrichten van een onderzoek naar matchfixing in Nederland. Het onderzoek
bekijkt of, en op welke schaal matchfixing in Nederland plaatsvindt, en hoe op een effectieve manier bestrijding en voorkoming ervan kan plaatsvinden. In de
zomer van 2013 worden de resultaten van het onderzoek bekend.

 

http://www.creada.nl/secure/201306281546/organiserenenfaciliteren.html
http://www.creada.nl/secure/201306281546/belevenenbinden.html
http://www.creada.nl/secure/201306281546/ontwikkelenenwinnen.html
http://www.creada.nl/secure/201306281546/samenvoetballenensamenleven.html


Inhoud onderzoek
Het onderzoek bestaat uit vier onderdelen:

inventarisatie en analyse van studies over matchfixing en van reeds gemelde (mogelijke) gevallen in Europa en Nederland;
interviews met (ex-)sporters, officials, sportbonden, kansspelaanbieders, Openbaar Ministerie en politie. Om de veiligheid van getuigen en tipgevers
te garanderen, wordt in samenwerking met Stichting M. beschermde, anonieme melding mogelijk gemaakt;
een grondige analyse van het huidige instrumentarium om matchfixing te voorkomen, op te sporen en te bestrijden;
aanbevelingen om bestaande maatregelen, instrumenten en wet- en regelgeving – als dat nodig is – aan te scherpen, dan wel nieuwe maatregelen
en instrumenten te ontwikkelen.

Klankbordgroep
De onderzoekers voeren regelmatig overleg met de klankbordgroep waarin KNVB, Europol, Openbaar Ministerie, politie, VVCS, NOC*NSF, de
Kansspelautoriteit en ministeries van VWS en V&J zijn vertegenwoordigd.

Naast bovengenoemd onderzoek begint het Openbaar Ministerie in mei 2013 een voorbereidend onderzoek naar matchfixing.

Wat doet de KNVB verder?

Het onderwerp matchfixing staat bij de voetbalbond blijvend hoog op de agenda, via het:

voorlichten van alle vertegenwoordigende jeugdelftallen;
intensiveren van de begeleiding van (jonge) arbiters op financieel/juridisch gebied;
in stemming brengen van een reglementswijziging om een algeheel gokverbod voor spelers, trainers, officials en (assistent-)scheidsrechters in te
voeren;

opstellen van een gedragscode;
opstellen van een handleiding voor scheidsrechters, clubs en spelers (tips, tricks en voorschriften);
onderzoeken of wedstrijden in het amateurvoetbal eveneens op verdachte gokbewegingen kunnen worden gemonitord;
voeren van een voorlichtingscampagne voor spelers en trainers, al dan niet in combinatie met een e-learningtool;
actief versterken van en op zoek (blijven) gaan naar nationale en internationale samenwerkingsverbanden.

 



Balans vereniging KNVB  

BALANS VERENIGING KNVB PER 30 JUNI VOOR VERDELING EXPLOITATIESALDO

ACTIVA 2013 2012

VASTE ACTIVA
Immateriële vaste activa [1] 2.698 3.202

Materiële vaste activa [2]

Bedrijfsgebouwen en -terreinen 13.728 14.372

Andere vaste bedrijfsmiddelen 2.179 2.906

15.907 17.278
Financiële vaste activa [3]

Deelnemingen in groepsmaatschappijen 3.368 2.934

Overige deelnemingen 7.500 7.500

Vorderingen op groepsmaatschappijen 651 751

Overige vorderingen 2.073 1.932

13.592 13.117

VLOTTENDE ACTIVA
Voorraden [4] 570 531

Vorderingen [5]

Debiteuren 3.094 10.138

Vorderingen op groepsmaatschappijen 340 525

Belastingen en sociale premies 299 0

Overige vorderingen 6.417 6.171

Overlopende activa 3.023 4.795

13.173 21.629

Liquide middelen [6] 31.813 23.313

Totaal activa 77.753 79.070

PASSIVA 2013 2012

Eigen vermogen [7] 49.455 48.750

Voorzieningen [8]

Voorziening pensioenverplichtingen 8 9

Latente belastingverplichtingen 626 672

Overige voorzieningen 2.274 2.205

2.908 2.886

Langlopende schulden [9] 211 215

Kortlopende schulden
Crediteuren 4.173 5.933

Schulden aan groepsmaatschappijen 253 209

Belastingen en sociale premies 1.607 3.083

Pensioenen 216 111

Overige schulden 10.507 11.177

Overlopende passiva 8.423 6.706

25.179 27.219

Totaal passiva 77.753 79.070

 



Exploitatierekening vereniging KNVB  

EXPLOITATIEREKENING VERENIGING KNVB

over de periode van 1 juli 2012 t/m 30 juni 2013
Jaarrekening

2012/'13
Begroting
2012/'13

Jaarrekening
2011/'12

Baten
Contributies � 7.951 � 7.935 � 7.733
Wedstrijdgelden � 5.752 � 5.851 � 5.940
Tuchtzaken en heffingen [10] � 4.654 � 7.019 � 7.135
Vertegenwoordigend voetbal � 24.195 � 24.534 � 32.744
Subsidies � 7.718 � 6.080 � 7.166
Commerciële baten � 24.007 � 20.932 � 22.583
Lottogelden � 4.094 � 3.862 � 4.066
Stimulering jeugdvoetbal � 5.005 � 5.000 � 5.375
Overige baten [11] � 11.400 � 10.894 � 10.139

Totale baten � 94.776 � 92.107 � 102.881

Lasten
Lonen, salarissen en sociale lasten [12] � 29.537 � 28.882 � 27.473
Afschrijvingen op (im-)materiële vaste activa � 2.585 � 2.355 � 2.355
Duurzame waardeverminderingen � 9 � 0 � 0
Overige bedrijfskosten [13] � 63.663 � 64.979 � 71.706

Totale lasten � 95.794 � 96.216 � 101.534

Exploitatieresultaat � -/-1.018 � -/-4.109 � 1.347

Financiële baten en lasten � 585 � 410 � 357

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belasting � -/-433 � -/-3.699 � 1.704

Belasting uit gewone bedrijfsuitoefening � -/-1.082 � P.M � -/-2.462
Resultaat deelnemingen [14] � 2.220 � 2.468 � 3.860

Exploitatiesaldo � 705 � -/-1.231 � 3.102

 



Algemene toelichting  

ALGEMENE TOELICHTING

Algemene grondslagen

Algemeen
De activiteiten van de vereniging Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB), dochtermaatschappijen en gelieerde stichtingen, bestaan voornamelijk uit
het behartigen van de belangen van de leden van de vereniging ten aanzien van het voetbal en bevordering van de maatschappelijke functie van voetbal in
de ruimste zin des woords. De activiteiten vinden voornamelijk in Nederland plaats.

 

De vereniging KNVB is zowel feitelijk als statutair gevestigd aan de Woudenbergseweg 56-58 te Zeist. 

De grondslagen hebben betrekking op de jaarrekening als geheel. De grondslagen zijn ten opzichte van het voorgaande boekjaar niet gewijzigd. Alle
bedragen in de jaarrekening zijn weergegeven in duizenden euro's, tenzij anders vermeld.

Burgerlijk Wetboek, Boek 2 Titel 9
De vereniging KNVB is onderworpen aan de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Dit houdt in dat de KNVB verplicht is te
rapporteren met inachtneming van de betreffende verslaggevingsregels. 

Omrekening van vreemde valuta
Vorderingen, schulden en verplichtingen in vreemde valuta worden omgerekend tegen de koers per balansdatum, behoudens voor zover het koersrisico is
afgedekt. In die gevallen vindt waardering plaats tegen de overeengekomen termijnkoersen. Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode zijn
in de jaarrekening verwerkt tegen de koers van afwikkeling. De uit de omrekening per balansdatum voortvloeiende koersverschillen zijn opgenomen in de
exploitatierekening.

Schattingen
Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat de directie van de KNVB zich over verschillende
zaken een oordeel vormt, en dat de directie schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor
het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende
veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende jaarrekeningposten.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Algemeen
Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is
vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans en de exploitatierekening zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt
verwezen naar de toelichting.

 

Immateriële vaste activa

Software
Software is gewaardeerd tegen aanschafwaarde c.q. voortbrengingskosten, verminderd met cumulatieve afschrijvingen. De afschrijvingen zijn gebaseerd op
de geschatte economische levensduur. De kosten van software in enig boekjaar worden, tot een bedrag van  25.000 per project, in dat boekjaar direct
afgeschreven. Op software wordt jaarlijks 20% van de aanschafwaarde afgeschreven. Aanschaffingen in de loop van het boekjaar worden tijdsevenredig
afgeschreven vanaf het moment van ingebruikname van de investering.

 

Goodwill
De goodwill wordt berekend op basis van het verschil tussen de nettovermogenswaarde en de verkrijgingsprijs van de aandelen. De goodwill wordt lineair
afgeschreven gedurende de geschatte economische levensduur met een maximum van 5 jaar.



Materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen en -terreinen
Gebouwen zijn gewaardeerd tegen aanschafwaarde verminderd met cumulatieve afschrijvingen. Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht
op de aanschafwaarde van de activa. De afschrijvingen zijn gebaseerd op de geschatte economische levensduur. Op gebouwen wordt jaarlijks 2,5% tot 10%
van de aanschafwaarde afgeschreven. Op districtskantoren alsmede de verbouwingen van districtskantoren vindt afschrijving plaats op basis van verwachte
resterende gebruiksduur. Op terreinen wordt niet afgeschreven.

 

Andere vaste bedrijfsmiddelen
Andere vaste bedrijfsmiddelen zijn gewaardeerd tegen aanschafwaarde verminderd met cumulatieve afschrijvingen. De afschrijvingen zijn gebaseerd op de
geschatte economische levensduur.

Er wordt jaarlijks afgeschreven tegen een percentage variërend tussen de 6,7 en 33,3. Overige enkelvoudige aanschaffingen in enig boekjaar kleiner dan
 2.500 worden in dat boekjaar direct afgeschreven, behalve kantoorautomatisering. Aanschaffingen in de loop van het boekjaar worden tijdsevenredig

afgeschreven.

Financiële vaste activa
De onder financiële vaste activa opgenomen langlopende vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte
voorzieningen voor oninbaarheid. Deelnemingen in groepsmaatschappijen en overige deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden uitgeoefend,
worden gewaardeerd volgens de nettovermogenswaardemethode. Wanneer 20% of meer van de stemrechten kan worden uitgebracht, wordt ervan
uitgegaan dat er invloed van betekenis is.

De nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen die gelden voor deze jaarrekening; voor deelnemingen waarvan onvoldoende gegevens
beschikbaar zijn voor aanpassing aan deze grondslagen, wordt uitgegaan van de waarderingsgrondslagen van de desbetreffende deelneming.

Indien de waardering van een deelneming volgens de nettovermogenswaarde negatief is, wordt de deelneming op nihil gewaardeerd. Indien en voor zover
de KNVB in deze situatie geheel of gedeeltelijk instaat voor de schulden van de deelneming, dan wel het stellige voornemen heeft de deelneming tot
betaling van haar schulden in staat te stellen, wordt hiervoor een voorziening getroffen.

Overige deelnemingen worden gewaardeerd tegen verkrijgingprijs, tenzij wordt verwacht dat sprake is van een duurzame waardevermindering. In dat geval
wordt een voorziening getroffen ter hoogte van de geschatte duurzame waardevermindering.

Duurzame waardeverminderingen van vaste activa 
De vereniging beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn.
Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor
het individuele actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort. Van een
bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste
van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde. 

Indien wordt vastgesteld dat een bijzondere waardevermindering die in het verleden verantwoord is, niet meer bestaat of is afgenomen, dan wordt de
toegenomen boekwaarde van de desbetreffende activa niet hoger gesteld dan de boekwaarde die bepaald zou zijn indien geen bijzondere
waardevermindering voor het actief zou zijn verantwoord. 

Voorraden 
Voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde, rekening houdend met incourantheid.

Vorderingen
Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor oninbaarheid.

Effecten
Effecten worden gewaardeerd tegen reële waarde, waarbij waardeverminderingen direct in de exploitatierekening worden verwerkt. 

Gekochte obligaties die tot het einde van de looptijd worden aangehouden, worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, waarbij de effectieve rente
in de exploitatierekening wordt verwerkt. Bijzondere waardeverminderingen worden direct hierin opgenomen.

Liquide middelen
Liquide middelen zijn kasmiddelen, direct opvraagbare banktegoeden, alsmede kortlopende termijndeposito's en worden gewaardeerd tegen nominale
waarde.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen is zodanig gepresenteerd dat daaruit blijkt welk gedeelte vrij besteedbaar is en welk gedeelte is vastgelegd in de vorm van een
statutaire en/of wettelijk reserve alsmede een bestemmingsreserve en/of bestemmingsfonds, indien aan dat deel van het eigen vermogen een beperktere
bestedingsmogelijkheid is gegeven, dan gezien de doelstelling van de organisatie is toegestaan.

 

Algemene reserve 
Dit betreft dat deel van het eigen vermogen waar geen specifieke besteding aan is gegeven door derden, het bestuur of de algemene ledenvergadering. 

Bestemmingsreserve 
Het bestuur heeft een deel van de reserves afgezonderd voor een specifieke bestemming. Deze bestemmingsreserves zijn door de algemene
ledenvergadering bekrachtigd.

Bestemmingsfonds 
Door derden is aan een deel van de middelen een specifieke besteding opgelegd en als een bestemmingsfonds verwerkt.



Alle vermogensmutaties worden in de exploitatierekening verantwoord. Uitgaven die worden gedekt uit bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen
worden eveneens in de exploitatierekening verantwoord. 

Voorzieningen

Algemeen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een
uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste
schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen, tenzij anders vermeld.

 

Uitzondering hierop vormt de voorziening pensioenverplichtingen, welke gebaseerd is op actuariële grondslag, rekening houdend met een rekenrente van
4%. 

Voor uitgaven voor groot onderhoud wordt een voorziening gevormd om deze lasten gelijkmatig te verdelen over een aantal boekjaren.

Pensioenvoorziening voor personeelsleden KNVB
De KNVB kent een toegezegd-pensioenregeling, waarbij geen plicht bestaat tot het voldoen van aanvullende bijdragen aan het pensioenfonds Zorg en
Welzijn, anders dan eventueel hogere toekomstige premies. Op grond van RJ 271 kan ten aanzien van waardering en resultaatbepaling worden volstaan
met het verantwoorden van de verschuldigde premies in de personeelskosten.

Leasing

Operationele leasing
Leasecontracten waarbij een groot deel van de voor- en nadelen verbonden aan de eigendom niet bij de KNVB ligt, worden verantwoord als operationele
leasing. Verplichtingen uit hoofde van operationele leasing worden, rekening houdend met ontvangen vergoedingen van de lessor, op lineaire basis verwerkt
in de exploitatierekening over de looptijd van het contract.

 

Grondslagen voor de bepaling van het exploitatiesaldo

Algemeen
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Baten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn
gerealiseerd. Lasten en verplichtingen worden opgenomen indien zij hun oorsprong vinden in het verslagjaar.

Vertegenwoordigend voetbal
Conform de bestendige gedragslijn worden de baten en lasten van een Europees kampioenschap normaliter in het boekjaar verantwoord waarin de
openingswedstrijd van het toernooi wordt gespeeld. Bij een Wereldkampioenschap is dit het boekjaar waarin normaliter de finalewedstrijd van het toernooi
wordt gespeeld.

 

Commerciële baten 
Commerciële baten worden toegerekend aan de verslagperiode in overeenstemming met de inhoud van de overeenkomst.

Subsidies
Exploitatiesubsidies worden als baten verantwoord in de exploitatierekening in het jaar waarin de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn
gederfd, of wanneer een gesubsidieerd exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze worden
ontvangen en de vereniging de condities voor ontvangst kan aantonen. 

Belastingen
Sommige activiteiten van de KNVB zijn vennootschapsbelastingplichtig. De vennootschapsbelasting is berekend door toepassing van het geldend tarief over
het fiscale resultaat van het boekjaar. Vanwege verschillen tussen het commerciële resultaat en het fiscale resultaat wijkt het effectieve percentage af van
het nominale percentage. Voor tijdelijke verschillen die materieel van omvang zijn, wordt een latente belastingvordering of latente belastingverplichting
gevormd. 

Rendement overige deelnemingen
Te ontvangen rendement van niet volgens de vermogensmutatiemethode gewaardeerde deelnemingen worden verantwoord zodra de KNVB het recht
hierop heeft verkregen.

 



Toelichting op de balans  
 

TOELICHTING OP DE BALANS

[1] Immateriële vaste activa

Software Goodwill Totaal
1 juli 2012

Aanschafwaarde 4.841 161 5.002
Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen -/-1.655 -/-145 -/-1.800

Boekwaarde 3.186 16 3.202

Mutaties 2012/'13
Investeringen 399 9 408
Afschrijvingen -/-887 -/-16 -/-903
Duurzame waardeverminderingen 0 -/-9 -/-9

Netto mutaties -/-488 -/-16 -/-504

30 juni 2013
Aanschafwaarde 5.240 170 5.410
Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen -/-2.542 -/-170 -/-2.712

Boekwaarde 2.698 0 2.698

De geactiveerde immateriële vaste activa uit hoofde van software bestaat uit het ICT-project BECS (Betaald voetbal Evenementen en Competitie Systeem),
het ticketingsysteem, het HR-systeem, het digitaalwedstrijdformulier, Voice over IP en het managementinformatiesysteem. 

Goodwill is voortgekomen uit transacties met betrekking tot aandelen Sportlink Services B.V. en KNVB Beach Soccer B.V.

 

[2] Materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwenen
-terreinen

Andere vaste
bedrijfsmiddelen Totaal

1 juli 2012
Aanschafwaarde 21.281 8.419 29.700
Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen -/-6.909 -/-5.513 -/-12.422

Boekwaarde 14.372 2.906 17.278

Mutaties 2012/'13
Investeringen 5 306 311
Afschrijvingen -/-649 -/-1.033 -/-1.682

Netto mutaties -/-644 -/-727 -/-1.371

30 juni 2013
Aanschafwaarde 21.286 8.725 30.011
Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen -/-7.558 -/-6.546 -/-14.104

Boekwaarde 13.728 2.179 15.907

In de bedrijfsgebouwen en -terreinen zijn het bondsbureau en het landgoed Sonnehaert te Zeist verantwoord alsmede de districtskantoren in Amsterdam,
Rotterdam en Nieuwstadt.

In de andere vaste bedrijfsmiddelen zijn met name kantoorautomatisering (hardware) en kantoorinventaris verantwoord.

 



[3] Financiële vaste activa

2013 2012
Deelnemingen in groepsmaatschappijen

Deelneming Team Holland B.V. 318 317
Deelneming KNVB.NL B.V. 2.695 2.306
Deelneming Sportlink Services B.V. 355 311
Deelneming KNVB Beach Soccer B.V. 0 0

3.368 2.934
Overige deelnemingen

Participatie Eredivisie Media & Marketing C.V. 7.500 7.500

Vorderingen op groepsmaatschappijen
Lening u/g KNVB Beach Soccer B.V. 651 751

Overige vorderingen
Lening S.S.Z. 0 0
Deposito inzake lening S.S.Z. 1.157 1.157
Leningen u/g betaaldvoetbalorganisaties uit project Stimuleringsfonds 729 513
Latente belastingvordering 94 113
Overige vorderingen 93 149

2.073 1.932

Stand per 30 juni 13.592 13.117

 

Deelnemingen in groepsmaatschappijen

Deelneming Team Holland B.V.
Team Holland B.V. is in april 1997 opgericht met als doel activiteiten te ontplooien ten behoeve van de exploitatie van merchandisingrechten en
portretrechten van het spelerscollectief in combinatie met de KNVB-rechten. Deze activiteiten concentreren zich met name rond de eindtoernooien van de
Europese kampioenschappen en Wereldkampioenschappen.

Het verloop van de deelneming gedurende het boekjaar 2012/'13 is als volgt te specificeren:

2012/'13 2011/'12

Beginbalans 317 291
Resultaat boekjaar 1 26

Eindbalans 318 317

De nettovermogenswaarde per 30 juni 2013 van Team Holland B.V. bedraagt circa  318.000 (2012:  317.000). De deelneming Team Holland B.V. is een
100% deelneming, die is opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening. 

Deelneming KNVB.NL B.V.
KNVB.NL B.V. is in augustus 2000 opgericht met als voornaamste doelstelling het ontwerpen, ontwikkelen en -al dan niet gezamenlijk met derden-
commercieel exploiteren van websites en communities, alsmede het verrichten van overige internet gerelateerde diensten en diensten op het gebied van
interactieve multimedia.

Het verloop van de deelneming gedurende het boekjaar 2012/'13 is als volgt te specificeren:

2012/'13 2011/'12

Beginbalans 2.306 1.740
Resultaat boekjaar 389 566

Eindbalans 2.695 2.306

De nettovermogenswaarde per 30 juni 2013 van KNVB.NL B.V. bedraagt circa  2,7 miljoen (2012: circa  2,3 miljoen). Deze 100% deelneming is in de
geconsolideerde jaarrekening opgenomen. 

Deelneming Sportlink Services B.V.
Sportlink Services B.V. is in december 2002 opgericht met als voornaamste doelstelling het ontwikkelen en als dienst leveren van
toepassingsprogrammatuur ten behoeve van sportorganisaties.

Het verloop van de deelneming gedurende het boekjaar 2012/'13 is als volgt te specificeren:

2012/'13 2011/'12

Beginbalans 311 167
Resultaat boekjaar 44 144

Eindbalans 355 311

 



De nettovermogenswaarde per 30 juni 2013 van Sportlink Services B.V. bedraagt circa  710.000 (2012: circa  622.000). Per 30 juni 2013 bezit de KNVB
50% van het gestorte aandelenkapitaal van Sportlink Services B.V. 
Sportlink Services B.V. wordt proportioneel geconsolideerd in de jaarrekening van de KNVB. Door de KNVB is een wettelijke reserve ingehouden winst
deelneming gevormd, aangezien winstuitkeringen van Sportlink Services B.V. niet kunnen worden afgedwongen.

Deelneming KNVB Beach Soccer B.V.
KNVB Beach Soccer B.V. is opgericht in juli 2008. De activiteiten bestaan voornamelijk uit het organiseren en faciliteren van Beach Soccer als vorm van
sport in recreatief en competitief verband, op zowel amateur als professioneel niveau voor een zo breed mogelijk publiek.

De nettovermogenswaarde per 30 juni 2013 van KNVB Beach Soccer B.V. bedraagt circa negatief  0,7 miljoen. Doordat het kapitaal van de deelneming
negatief is en de KNVB niet aansprakelijk is voor de schulden van de deelneming, wordt de deelneming op nihil gewaardeerd. 

Op 7 mei 2013 heeft de KNVB de resterende 9.000 aandelen voor  9.000 gekocht, waardoor vanaf deze datum KNVB Beach Soccer B.V. een 100%
deelneming van de KNVB is. Dit aankoopbedrag is als goodwill verantwoord en in het boekjaar 2012/'13 direct afgewaardeerd tot nihil.

Overige deelnemingen

Participatie Eredivisie Media & Marketing C.V.
Gedurende het boekjaar 2010/'11 is een participatie aangegaan in Eredivisie Media & Marketing C.V. Als tegenwaarde voor de storting is een 10%
winstrecht verkregen. Gedurende het boekjaar 2012/'13 is, door toetreding van FOX International Channels Inc, dit winstrecht verwaterd tot 4,9%. De
participatie betreft een duurzame verbondenheid zonder dat sprake is van invloed van betekenis op het zakelijk en financiële beleid. De KNVB is een
commanditair vennoot in deze C.V. Ingevolge artikel 384 lid 1 BW2 wordt de participatie dan ook gewaardeerd tegen verkrijgingprijs ad  7.500.000. Van
een duurzame waardevermindering is geen sprake.

 

Vorderingen op groepsmaatschappijen

Lening u/g KNVB Beach Soccer B.V.
De hoofdsom van de lening u/g bedraagt circa  0,8 miljoen. De looptijd van deze lening bedraagt 10 jaar en eindigt in 2020. In het boekjaar 2012/'13 is

 100.000 afgelost, waardoor de lening u/g ultimo boekjaar circa  0,7 miljoen bedraagt. Vanaf het kalenderjaar 2012 wordt het rentepercentage vastgesteld
op basis van het alsdan geldende 3-maands Euribor rentepercentage plus 2,5%. 

2012/'13 2011/'12

Beginbalans 751 0
Verstrekte lening 0 801
Van kortlopende vordering 50 0
Aflossingen -/-100 0
Naar kortlopende vordering -/-50 -/-50

Eindbalans 651 751

Het kortlopend deel van de lening u/g KNVB Beach Soccer B.V. ad  50.000 is opgenomen onder de Overige vorderingen.

 

Overige vorderingen

Lening Onroerend Goed Stichting K.N.V.B.-Sportcentrum Zeist (S.S.Z.)
Door de KNVB is een lening van circa  2,8 miljoen verstrekt aan S.S.Z. Voor het totale bedrag van deze lening is een voorziening gevormd.

Deposito inzake lening S.S.Z.
Dit deposito van circa  1,2 miljoen is als zekerheid verstrekt aan de financier van een aan S.S.Z. verstrekte lening. De deposito heeft een looptijd tot 1 juli
2021 op basis van 2,9% rente per jaar. 

Leningen u/g betaaldvoetbalorganisaties uit project Stimuleringsfonds

Langlopend Kortlopend Totaal

Stand per 1 juli 2012 513 287 800

Nieuwe verstrekkingen 558 0 558
Van kortlopend 287 -/-287 0
Naar kortlopend -/-281 281 0
Afboeking -/-61 0 -/-61
Aflossing boekjaar -/-287 0 -/-287

Stand per 30 juni 2013 729 281 1.010

Het kortlopend deel van de leningen u/g van circa  281.000 is opgenomen onder de Overige vorderingen.

 



Latente belastingvordering
De latente belastingvordering heeft betrekking op het tijdelijke verschil tussen de fiscale waardering van de voorziening gelieerde stichting en de voorziening
zoals deze in de jaarrekening is verwerkt. De looptijd is gerelateerd aan de looptijd van de voorziening en eindigt in 2021. Van de latentie heeft circa

 11.000 een looptijd van minder dan één jaar en circa  37.000 heeft een looptijd van langer dan vijf jaren. De latentie is bepaald door toepassing van het
actuele tarief vennootschapsbelasting, zonder discontering.

2012/'13 2011/'12

Beginbalans 113 116
Vrijval -/-19 -/-3

Eindbalans 94 113

Overige vorderingen
De overige vorderingen bestaan uit waarborgsommen en vooruitbetaalde bedragen. De waarborgsommen van circa  38.000 (30 juni 2012: circa  38.000)
hebben voornamelijk betrekking op de huur voor districtskantoor Zuid I. De vooruitbetaalde bedragen hebben betrekking op het meerjarenproject Football for
Water, Sanitation and Hygiene.

2013 2012

Waarborgsommen 38 38
Vooruitbetaalde bedragen 55 111

Stand per 30 juni 93 149

[4] Voorraden

2013 2012

Drukwerken 206 239
Promotiematerialen 194 182
Jubileum- en relatiegeschenken 64 54
Genees- en verbandmiddelen 106 56

Stand per 30 juni 570 531

 

[5] Vorderingen

Alle vorderingen hebben een resterende looptijd korter dan een jaar. De reële waarde van de vorderingen benadert de boekwaarde ervan, gegeven het
kortlopende karakter ervan en het feit dat waar nodig voorzieningen voor oninbaarheid zijn gevormd.

Debiteuren

2013 2012

Debiteuren 3.150 10.193
Voorziening voor oninbaarheid -/-56 -/-55

Stand per 30 juni 3.094 10.138

 

[6] Liquide middelen

2013 2012

Banktegoeden 31.792 23.266
Kas 21 47

Stand per 30 juni 31.813 23.313

In de liquide middelen zijn deposito's begrepen van  6 miljoen met een maximale resterende looptijd tot 13 maanden. De overige liquide middelen staan ter
vrije beschikking.

 



[7] Eigen vermogen

2013 2012
A. KNVB

Algemene reserve 1.239 1.285
Wettelijke reserve 342 296

B. Amateurvoetbal
Algemene reserve 8.398 8.795
Bestemmingsreserves 1.439 2.562
Bestemmingsfonds 0 120
Nog te bestemmen exploitatiesaldo 12 -/-289

C. Betaald voetbal
Statutaire reserve 2.834 2.974
Algemene reserve 12.750 12.250
Bestemmingsreserves 10.258 9.759
Bestemmingsfonds 2.502 2.687
Nog te bestemmen exploitatiesaldo 9.681 8.311

Stand per 30 juni 49.455 48.750

A. KNVB

Algemene reserve
Stand per 1 juli 2012 1.285
Van wettelijke reserve -/-46

Stand per 30 juni 2013 1.239

Wettelijke reserve
Stand per 1 juli 2012 296
Resultaat deelneming Sportlink Services B.V. 44
Overige mutaties wettelijke reserve 2

Stand per 30 juni 2013 342

B. Amateurvoetbal

Algemene reserve
Stand per 1 juli 2012 8.795
Van nog te bestemmen exploitatiesaldo 2011/'12 -/-397

Stand per 30 juni 2013 8.398

Bestemmingsreserves
Stand per 1 juli 2012 2.562
Van nog te bestemmen exploitatiesaldo 2011/'12 108
Onttrekkingen 2012/'13 -/-1.231

Stand per 30 juni 2013 1.439

Bestemmingsfonds
Stand per 1 juli 2012 120
Onttrekkingen 2012/'13 -/-120

Stand per 30 juni 2013 0

Nog te bestemmen exploitatiesaldo
Stand per 1 juli 2012 -/-289
Naar algemene reserve 397
Naar bestemmingsreserve -/-108

Resterend exploitatiesaldo 2011/'12 0

Exploitatiesaldo 2012/'13 -/-1.339
Van bestemmingsreserves 1.231
Van bestemmingsfonds 120

Stand per 30 juni 2013 12

 



C. Betaald voetbal

Statutaire reserve
Stand per 1 juli 2012 2.974
Van nog te bestemmen exploitatiesaldo 2011/'12 500
Oprenting vanuit nog te bestemmen exploitatiesaldo 2012/'13 40
Onttrekkingen 2012/'13 -/-680

Stand per 30 juni 2013 2.834

Algemene reserve
Stand per 1 juli 2012 12.250
Van nog te bestemmen exploitatiesaldo 2011/'12 500

Stand per 30 juni 2013 12.750

Bestemmingsreserves
Stand per 1 juli 2012 9.759
Van nog te bestemmen exploitatiesaldo 2011/'12 3.123
Onttrekkingen 2012/'13 -/-2.624

Stand per 30 juni 2013 10.258

Bestemmingsfonds
Stand per 1 juli 2012 2.687
Naar nog te bestemmen exploitatiesaldo 2012/'13 -/-185

Stand per 30 juni 2013 2.502

Nog te bestemmen exploitatiesaldo
Stand per 1 juli 2012 8.311
Naar statutaire reserve -/-500
Naar algemene reserve -/-500
Naar bestemmingsreserves -/-3.123

Resterend exploitatiesaldo 2011/'12 4.188

Exploitatiesaldo 2012/'13 2.044

Naar statutaire reserve -/-40
Van bestemmingsfonds 185
Van statutaire reserve 680
Van bestemmingsreserves 2.624

Stand per 30 juni 2013 5.493

[8] Voorzieningen

2013 2012

A. KNVB 900 845
B. Amateurvoetbal 827 852
C. Betaald voetbal 1.181 1.189

Stand per 30 juni 2.908 2.886

De looptijd van de voorzieningen wordt als volgt gespecificeerd:

Verplichting < 1 jaar      965
Verplichting > 1 jaar en < 5 jaar    1.186
Verplichting > 5 jaar     757

Stand per 30 juni 2013    2.908

 



A. KNVB

Voorziening
groot

onderhoud
bondsbureau

Voorziening
pensioen-

verplichtingen Totaal

Stand per 1 juli 2012 836 9 845
Toevoegingen 118 1 119
Onttrekkingen -/-62 -/-2 -/-64
Vrijval 0 0 0

Stand per 30 juni 2013 892 8 900

Voorziening groot onderhoud bondsbureau
Voor toekomstige uitgaven ten behoeve van groot onderhoud is een voorziening gevormd. De toevoeging aan de voorziening wordt bepaald op basis van
het geschatte bedrag van het onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden van groot onderhoud verloopt.

Voorziening pensioenverplichtingen
Betreft de actuariële waarde, op basis van een rekenrente van 4% van ingegane verplichtingen inzake aanvullende pensioenuitkeringen aan
gepensioneerde werknemers van de KNVB, van vóór 1 juli 1975, of de weduwen daarvan.

B. Amateurvoetbal

Voorziening
gelieerde
stichting

Voorziening
groot

onderhoud
districten

Voorziening
jubilea-

verplichtingen

Voorziening
huur-

verplichtingen Totaal

Stand per 1 juli 2012 454 113 204 81 852
Toevoegingen 0 31 93 0 124
Onttrekkingen 0 -/-12 -/-30 -/-27 -/-69
Vrijval -/-80 0 0 0 -/-80

Stand per 30 juni 2013 374 132 267 54 827

Voorziening gelieerde stichting
Deze voorziening is gerelateerd aan de garantstelling voor een lening die S.S.Z. heeft afgesloten bij een kredietinstelling. De voorziening loopt met de
looptijd van de genoemde lening af naar nihil.

Voorziening groot onderhoud districten
Deze voorziening is gevormd ten behoeve van het onderhoud van districtskantoren in eigendom. Tevens wordt verwezen naar hetgeen onder de voorziening
groot onderhoud bondsbureau bij KNVB staat vermeld.

Voorziening jubileaverplichtingen
De voorziening jubileaverplichtingen heeft betrekking op in de toekomst te betalen jubileumuitkeringen van personeelsleden. Voor het amateurvoetbal is
deze verplichting bepaald op circa  267.000. De vorming van deze voorziening wordt voorgeschreven in RJ 271. De gehanteerde rekenrente bedraagt
3,0%.

Voorziening huurverplichtingen
Het huurcontract voor het districtskantoor Oost loopt tot 30 juni 2015. In dit contract is een huurvrije periode van 11 maanden met de verhuurder
overeengekomen. Dit voordeel is verdisconteerd in de totale huurprijs van het pand. De voorziening loopt rechtevenredig af met de maandelijkse
huurtermijnen gedurende de looptijd van het huurcontract. Aan het einde van het huurcontract is de voorziening teruggebracht naar nihil.



C. Betaald voetbal

Voorziening
groot

onderhoud
Voetbalhuis

Voorziening
gelieerde
stichting

Voorziening
jubilea-

verplichtingen

Voorziening
latente

belasting-
verplichtingen Totaal

Stand per 1 juli 2012 34 454 29 672 1.189
Toevoegingen 68 0 76 626 770
Onttrekkingen -/-10 0 -/-16 -/-672 -/-698
Vrijval 0 -/-80 0 0 -/-80

Stand per 30 juni 2013 92 374 89 626 1.181

Voorziening groot onderhoud Voetbalhuis
Deze voorziening is gevormd ten behoeve van het onderhoud van het Voetbalhuis. Tevens wordt verwezen naar hetgeen onder de voorziening groot
onderhoud bondsbureau bij KNVB staat vermeld.

Voorziening gelieerde stichting
Hiervoor wordt verwezen naar hetgeen onder amateurvoetbal staat vermeld.

Voorziening jubileaverplichtingen
De voorziening jubileaverplichtingen heeft betrekking op in de toekomst te betalen jubileumuitkeringen van personeelsleden. Voor betaald voetbal is deze
verplichting bepaald op circa  89.000. De vorming van deze voorziening wordt voorgeschreven in RJ 271. De gehanteerde rekenrente bedraagt 3,0%.

Voorziening latente belastingverplichtingen
De voorziening latente belastingverplichtingen betreft het tijdelijke verschil tussen de bedrijfseconomische en fiscale waardering van het bestemmingsfonds
Stimulering Jeugdvoetbal. De voorziening is berekend op basis van het actuele vennootschapsbelastingtarief. De afwikkeling van deze latentie vindt plaats
in het boekjaar 2013/'14. Bij de bepaling van deze voorziening is geen rekening gehouden met discontering.

[9] Langlopende schulden

Waarborgsommen
De waarborgsommen hebben voor een groot gedeelte een looptijd langer dan vijf jaar. Over waarborgsommen is geen rente verschuldigd.

2012/'13 2011/'12

Beginbalans 215 210
Toevoegingen 8 11
Onttrekkingen -/-12 -/-6

Eindbalans 211 215

 



Niet uit balans blijkende rechten en verplichtingen  

NIET UIT BALANS BLIJKENDE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

Er zijn leasecontracten afgesloten betreffende auto's ten behoeve van het personeel met een per balansdatum resterende looptijd van maximaal vier jaar.
De totale verplichting bedraagt circa � 1,9 miljoen, waarvan circa � 0,9 miljoen binnen een periode van twaalf maanden na balansdatum vervalt. 

De waarde van de kledingvoorraad uit hoofde van het sponsorcontract met Nike bedraagt per 30 juni 2013 circa � 0,9 miljoen (30 juni 2012: circa � 1,0
miljoen). Deze kledingvoorraad is op nihil gewaardeerd. 

Ter zekerheid van een door de ING Bank aan S.S.Z. verstrekte lening is door de KNVB circa � 1,2 miljoen aan creditgelden verpand. Deze gestelde
zekerheid is door de KNVB voor circa 2/3-gedeelte van de verstrekte lening voorzien. 

De huurcontracten van de districten Zuid I en Oost hebben een looptijd tot 1 juli 2014 respectievelijk tot 1 juli 2015. Het huurcontract van de district Noord
kent een looptijd tot 1 januari 2020. De totale huurverplichting bedraagt circa � 1,3 miljoen, waarvan circa � 0,4 miljoen binnen een jaar vervalt.

De KNVB is tot en met het seizoen 2013/'14 een jaarlijkse licentiefee van circa � 0,8 miljoen verschuldigd uit hoofde van het gebruik van het
ticketingsysteem. De KNVB heeft deze verplichting op grond van een overeenkomst die de KNVB met inachtneming van een opzegtermijn van drie
maanden kan beëindigen. Met ingang van het boekjaar 2011/'12 is de KNVB voor onbepaalde tijd een jaarlijkse fee van circa � 0,6 miljoen verschuldigd voor
hosting en servicemanagement inzake het kaartverkoopsysteem Ticket 2 Match.

Inzake het Voetbalhuis is op 25 januari 2011 tegen marktconforme voorwaarden een verhuurovereenkomst gesloten met gelieerde entiteiten. Eredivisie
Media & Marketing C.V. en Eredivisie C.V. treden gezamenlijk op als hoofdhuurder. De huurovereenkomst is van kracht per 1 maart 2012 en kent een eerste
looptijd van 10 jaar, waarna deze telkens met 5 jaar kan worden verlengd.

Het effect van de verwatering van het belang van KNVB in Eredivisie Media & Marketing C.V. zal komende jaren worden gecompenseerd door Eredivisie
C.V. Een en ander volgens een nader overeen te komen schema tot een totaalbedrag van � 8,5 miljoen, welke beschikbaar is voor de exploitatie van de
KNVB (specifiek voor de ontwikkeling van het Sportcentrum). De ontvangen compensatie wordt jaarlijks ten gunste van het jaarresultaat verantwoord. Per 30
juni 2013 is van genoemd bedrag � 1,0 miljoen ontvangen, waardoor voor de toekomst � 7,5 miljoen beschikbaar blijft.

Sinds 1997 kent de KNVB een ruling met de belastingdienst met betrekking tot de bepaling van het belastbaar bedrag voor de vennootschapsbelasting.
Deze ruling kent een looptijd van enkele jaren en is enkele malen tussentijds verlengd. In 2012 is de fiscale ruling vastgesteld voor de periode 1 juli 2012 tot
1 juli 2017. Deze ruling sluit aan bij de prijsstelling die de KNVB in voorgaande jaren intern en ten opzichte van de betaaldvoetbalorganisaties heeft

gehanteerd. 

De bestaande ruling met de belastingdienst inzake de omzetbelasting is per 30 juni 2011 beëindigd. De KNVB is met de belastingdienst een nieuwe ruling
omzetbelasting overeengekomen voor de periode 1 juli 2011 tot en met 30 juni 2016. Op grond van deze nieuwe ruling is door de KNVB een BTW-suppletie
over het boekjaar 2011/'12 ingediend. De belastingdienst heeft een deelonderzoek inzake overheadkosten aangekondigd. In afwachting van deze
deelcontrole is de BTW-suppletie op basis van de door de KNVB gehanteerde grondslagen niet in de jaarrekening 2012/'13 verwerkt.

 



Toelichting op de exploitatierekening  

TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING

BATEN

[10] Tuchtzaken en heffingen

Jaarrekening
2012/'13

Begroting
2012/'13

Jaarrekening
2011/'12

Tuchtzaken en heffingen amateurvoetbal 4.370 4.605 4.396
Tuchtzaken betaald voetbal 284 114 215
Heffingen betaald voetbal 2.343 2.300 2.524

6.997 7.019 7.135
Restitutie heffingen betaald voetbal -/-2.343 0 0

4.654 7.019 7.135

Bij de verlenging van de fiscale ruling is afgesproken dat vanaf 2012/'13 de bestemmingsreserve contributie-egalisatiereserve uitsluitend wordt afgebouwd,
waardoor geen dotatie vanuit de heffingen betaald voetbal meer aan deze reserve plaatsvindt. 

De restitutie van de heffingen aan de betaald voetbalorganisaties wordt met ingang van 2012/'13 in mindering gebracht op de heffingen en als schuld in de
balans verantwoord.

[11] Overige baten

Jaarrekening
2012/'13

Begroting
2012/'13

Jaarrekening
2011/'12

Ticketing services 1.808 1.913 1.937
Voetbaltechnische zaken 597 799 668
Cursussen 2.335 2.676 2.191
Communicatie 1.178 1.240 1.277
Diverse baten 5.482 4.266 4.066

11.400 10.894 10.139

 

LASTEN

[12] Lonen, salarissen en sociale lasten

Jaarrekening
2012/'13

Begroting
2012/'13

Jaarrekening
2011/'12

Lonen en salarissen 25.069 23.383 24.751
Sociale lasten 3.168 3.001 2.736
Pensioenlasten 2.274 2.077 2.122
Overige personeelskosten inclusief doorberekeningen naar projecten -/-974 421 -/-2.136

29.537 28.882 27.473

Personeel
Binnen de vereniging KNVB zijn in het boekjaar 2012/'13 circa 429 FTE's (voltijd dienstverbanden) werkzaam geweest (2011/'12: circa 460 FTE's). Het
aantal FTE's is inclusief auditoren en coaches. Hiervan zijn geen FTE's werkzaam buiten Nederland (2011/'12: nihil).

 



Bezoldiging bestuurders/directieleden op bondsniveau en leden Raad van Commissarissen betaald voetbal

2012/'13 2011/'12

Bondsbestuur 0 0
Directie KNVB 769 744
Raad van Commissarissen businessunit betaald voetbal 109 106

878 850

De leden van het bondsbestuur zijn onbezoldigd. De directie van de KNVB bestaat per balansdatum uit de directeur amateurvoetbal en de
directeur/bestuurder betaald voetbal. De directeur/bestuurder betaald voetbal functioneert tevens als Secretaris-Generaal. In de gepresenteerde cijfers zijn
de kosten van de voormalig Secretaris-Generaal en de voormalig directeur amateurvoetbal opgenomen. De bovengenoemde bedragen zijn inclusief de loon
in natura componenten in relatie tot de representatieverplichtingen.

De bezoldiging omvat, voor zover van toepassing, periodiek betaalde beloningen uit huidige dienstbetrekking, zoals salarissen, vakantiegeld, sociale lasten,
leasekosten, incidentele betalingen en beloningen betaalbaar op termijn, zoals pensioenlasten.

Van het totaalbedrag dat is genoemd bij de Raad van Commissarissen heeft circa  75.000 (2011/'12:  74.000) betrekking op in geld genoten honorarium.
Het restant bestaat uit sociale lasten, reis- en onkostenvergoedingen en de fiscale verwerking van loon in natura.

[13] Overige bedrijfskosten

Jaarrekening
2012/'13

Begroting
2012/'13

Jaarrekening
2011/'12

Huisvestingskosten 1.730 1.628 1.791
Bureaukosten 1.321 1.359 1.615
Informatisering/automatisering 2.608 2.125 2.584
Besturen en commissies 1.155 1.205 1.345
Voetbaltechnische zaken 9.171 8.876 9.782

Cursussen 3.180 4.368 2.461
Communicatie 2.450 1.748 2.702
Bijdragen en subsidies 142 177 143
Vertegenwoordigend voetbal 18.494 18.982 26.704
Commerciële lasten 6.401 8.040 5.324
Veilig Sport Klimaat en Tijd voor Sport 2.371 980 1.394
Scheidsrechterskosten 3.560 3.661 3.461
Ticketing services 2.036 2.352 2.217
Overige kosten 9.044 9.478 10.183

63.663 64.979 71.706

[14] Resultaat deelnemingen

Jaarrekening
2012/'13

Begroting
2012/'13

Jaarrekening
2011/'12

Resultaat deelneming Team Holland B.V. 1 10 26
Resultaat deelneming Sportlink Services B.V. 44 60 144
Resultaat deelneming KNVB Beach Soccer B.V. 0 -/-100 0
Resultaat deelneming KNVB.NL B.V. 389 118 566
Rendement Eredivisie Media & Marketing C.V. 1.786 2.380 3.124

2.220 2.468 3.860

Vennootschapsbelasting
De effectieve belastingdruk, voor de VPB-belaste activiteiten, bedraagt in het onderhavige boekjaar 80%. De afwijkende belastingdruk ten opzichte van het
nominale tarief wordt met name veroorzaakt doordat onttrekkingen aan enkele bestemmingsreserves fiscaal niet in aftrek worden genomen.

 



Geconsolideerde balans  

GECONSOLIDEERDE BALANS KNVB PER 30 JUNI VOOR VERDELING EXPLOITATIESALDO
 

ACTIVA

2013 2012

VASTE ACTIVA

Immateriële vaste activa [15] 3.176 4.097

Materiële vaste activa [16]
Bedrijfsgebouwen en -terreinen 17.030 17.780
Andere vaste bedrijfsmiddelen 2.290 3.013

19.320 20.793
Financiële vaste activa

Overige deelnemingen 7.500 7.500
Overige vorderingen 2.411 2.370

9.911 9.870
VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden 570 531

Vorderingen
Debiteuren 3.398 10.781
Belastingen en sociale premies 386 56
Overige vorderingen 6.653 7.428
Overlopende activa 3.128 4.957

13.565 23.222

Effecten [17] 0 3.139

Liquide middelen 39.801 28.018

Totaal activa 86.343 89.670

 



PASSIVA

2013 2012

Groepsvermogen
Groepsvermogen [18] 51.731 51.773

Voorzieningen [19]
Voorziening pensioenverplichtingen 8 9
Latente belastingverplichtingen 626 681

Overige voorzieningen 5.088 5.094

5.722 5.784

Langlopende schulden [20] 1.198 1.338

Kortlopende schulden
Kortlopend deel langlopende schulden 136 136
Crediteuren 5.242 6.331
Belastingen en sociale premies 1.798 3.360
Pensioenen 219 111
Overige schulden 11.462 13.647
Overlopende passiva 8.835 7.190

27.692 30.775

Totaal passiva 86.343 89.670

 



[21]

Geconsolideerde exploitatierekening  

GECONSOLIDEERDE EXPLOITATIEREKENING KNVB

over de periode 1 juli 2012 t/m 30 juni 2013

Jaarrekening
2012/'13

Jaarrekening
2011/'12

Baten
Contributies 7.951 7.733
Wedstrijdgelden 5.752 5.940
Tuchtzaken en heffingen 4.654 7.135
Vertegenwoordigend voetbal 24.195 32.744
Subsidies 8.168 7.444
Commerciële baten 24.022 22.661
Lottogelden 4.094 4.066
Stimulering jeugdvoetbal 5.005 5.375
Overige baten 14.359 14.055

Totale baten 98.200 107.153

Lasten
Lonen, salarissen en sociale lasten 31.950 29.080
Afschrijvingen op (im-)materiële vaste activa 3.250 3.531
Duurzame waardeverminderingen 319 0
Overige bedrijfskosten 63.674 72.492

Totale lasten 99.193 105.103

Exploitatieresultaat -/-993 2.050

Financiële baten en lasten 619 531
Waardeverandering effecten -/-33 -/-17

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belasting -/-407 2.564

Belasting uit gewone bedrijfsuitoefening -/-1.289 -/-2.542

Resultaat overige deelnemingen 1.786 3.124

Aandeel derden 0 -/-83

Exploitatiesaldo 90 3.063

 



Geconsolideerd Kasstroomoverzicht  

GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT KNVB

2012/'13 2011/'12

Exploitatieresultaat -/-993 2.050

Aanpassingen voor:
Aandeel derden 0 -/-83
Afschrijvingen op immateriële vaste activa 1.259 1.618
Afschrijvingen op materiële vaste activa 1.991 1.913
Duurzame waardevermindering immateriële vaste activa 319 0
Dotaties/onttrekkingen voorzieningen 97 54
Vrijval voorzieningen -/-159 -/-76

3.507 3.426
Veranderingen in werkkapitaal

Vorderingen 9.254 -/-8.254
Voorraden -/-39 82
Effecten 3.139 47
Kortlopende schulden -/-3.153 2.339

9.201 -/-5.786

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 11.715 -/-310
Ontvangen/betaalde rente 679 569
Ontvangen/betaalde winstbelastingen -/-1.219 -/-3.231

-/-540 -/-2.662

Kasstroom uit operationele activiteiten 11.175 -/-2.972

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in immateriële vaste activa -/-502 -/-1.247
Investeringen in materiële vaste activa -/-494 -/-2.622
Ontvangen aflossingen 287 326
Verstrekte leningen -/-558 0
Rendement overige deelneming 1.786 3.124
Mutatie langlopende vorderingen 229 108
Vrijval deposito 0 34

748 -/-277
Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Ontvangsten uit langlopende schulden 0 5
Aflossingen uit langlopende schulden -/-140 -/-136

-/-140 -/-131

Netto kasstroom 11.783 -/-3.380

Mutatie geldmiddelen
Geldmiddelen per 1 juli 28.018 31.398
Netto kasstroom 11.783 -/-3.380

Geldmiddelen per 30 juni 39.801 28.018

 



Algemene toelichting   

ALGEMENE TOELICHTING

Algemene grondslagen

Algemeen
De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling voor de verenigingsjaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening zijn gelijk. Voor de
grondslagen van waardering van activa en passiva en voor bepaling van het exploitatiesaldo wordt verwezen naar de toelichting in de enkelvoudige
jaarrekening van de vereniging KNVB.

 

Consolidatie 
In de consolidatie worden opgenomen de financiële gegevens van de vereniging KNVB, deelnemingen en stichtingen waarin zij beslissende en/of gelijke
zeggenschap uitoefent. De deelnemingen Team Holland B.V., KNVB.NL B.V., Voetbalmedia B.V. en Ons Oranje B.V. worden voor 100% in de consolidatie
betrokken. Gedurende het boekjaar 2012/'13 is KNVB Beach Soccer B.V. een 100% deelneming van de KNVB geworden en voor 100% in de consolidatie
betrokken.
De deelneming Sportlink Services B.V. wordt proportioneel geconsolideerd. Aangezien de helft van het gestorte aandelenkapitaal in bezit is van de KNVB,
wordt deze deelneming voor 50% in de consolidatie betrokken. Stichtingen waarin beslissende zeggenschap wordt uitgeoefend zijn gevoegd tegen 100%,
indien sprake is van gelijke zeggenschap worden deze gevoegd voor 50%.

De in de consolidatie begrepen vennootschappen en entiteiten zijn:

Team Holland B.V., Zeist (100%)
KNVB.NL B.V., Zeist (100%)
KNVB Beach Soccer B.V., Zeist (100%)
Sportlink Services B.V., Arnhem (50%)
Stichting Europa League Finale 2013, Zeist (100%)
Stichting KNVB Events, Zeist (100%)
Onroerend Goed Stichting K.N.V.B.-Sportcentrum Zeist (S.S.Z.), Zeist (100%)
Stichting Kandidatuur WK 2018, Eindhoven (50%)
Voetbalmedia B.V., Amsterdam (100%)
Ons Oranje B.V., Amsterdam (100%)
Stichting Women's BeNe League, Zeist (50%)

Onderlinge transacties van de in de consolidatie betrokken entiteiten zijn in de consolidatie geëlimineerd.

http://www.creada.nl/secure/201306281546/algemenetoelichting.html
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Verbonden partijen
Alle entiteiten, zoals opgenomen onder Consolidatie alsmede Stichting Meer dan Voetbal, Stichting Eredivisie Vrouwen, Vereniging Ex-Internationals KNVB
en Stichting Universitair Centrum Sportgeneeskunde worden aangemerkt als verbonden partijen. De transacties die gedurende het boekjaar hebben
plaatsgevonden tussen de KNVB en de verbonden partijen zijn gebaseerd op zakelijke gronden en zijn afgewikkeld tegen marktconforme condities. De
volgende onderlinge transacties tussen de niet in de consolidatie betrokken partijen hebben zich in het boekjaar 2012/'13 voorgedaan:

De KNVB heeft  0,4 miljoen aan Stichting Meer dan Voetbal betaald uit hoofde van een basisfinanciering. Door de KNVB is een bedrag van circa  33.000

doorbelast aan Stichting Meer dan Voetbal inzake huisvestings- en bedrijfskosten. Per balansdatum heeft de KNVB een vordering ad circa  7.000 op deze
verbonden partij.

In het boekjaar 2012/'13 hebben geen onderlinge transacties plaatsgevonden tussen de KNVB en de Stichting Eredivisie Vrouwen. Per balansdatum
bestaan geen vorderingen en/of schulden met deze verbonden partij.

De KNVB heeft circa  54.000 aan de Vereniging Ex-Internationals KNVB betaald ten behoeve van organisatiekosten van evenementen. De KNVB heeft aan
de Vereniging Ex-Internationals KNVB een bedrag van circa  4.000 gefactureerd in verband met het voeren van de administratie en overige
organisatiekosten. Per balansdatum bestaan geen vorderingen en/of schulden met deze verbonden partij.

De KNVB heeft  20.000 aan betaald Stichting Universitair Centrum Sportgeneeskunde uit hoofde van een samenwerkingsverband. Per balansdatum
bestaan geen vorderingen en/of schulden met deze verbonden partij.

Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Kasstromen
in vreemde valuta zijn omgerekend tegen een geschatte gemiddelde koers. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest en winstbelastingen zijn
opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. De verkrijgingsprijs van de verworven groepsmaatschappij is opgenomen onder de kasstroom
uit investeringsactiviteiten, voor zover betaling in geld heeft plaatsgevonden. De geldmiddelen die in de verworven groepsmaatschappij aanwezig zijn, zijn
op de aankoopprijs in mindering gebracht. Transacties waarbij geen instroom of uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt zijn niet in het kasstroomoverzicht
opgenomen.

Financiële instrumenten en risicobeheersing

Marktrisico
De KNVB loopt per 30 juni 2013 via stichting KNVB Events geen risico's meer ten aanzien van de waardering van effecten. Stichting KNVB Events heeft de
volledige effectenportefeuille gedurende het boekjaar 2012/'13 verkocht.

 



Toelichting op de geconsolideerde balans  

TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

In deze toelichting op de geconsolideerde balans wordt volstaan met een beknopte toelichting. Voor een nadere toelichting op de geconsolideerde
balansposten wordt verwezen naar de toelichting op de enkelvoudige balans.

[15] Immateriële vaste activa

Software Goodwill Totaal
1 juli 2012

Aanschafwaarde 7.522 739 8.261
Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen -/-3.736 -/-428 -/-4.164

Boekwaarde 3.786 311 4.097

Mutaties 2012/'13
Investeringen 493 9 502
Nieuwe consolidatie aanschafwaarde 0 406 406
Afschrijvingen -/-1.209 -/-50 -/-1.259
Duurzame waardeverminderingen 0 -/-319 -/-319
Nieuwe consolidatie cumulatieve waardeverminderingenen afschrijvingen 0 -/-251 -/-251

Netto mutaties -/-716 -/-205 -/-921

30 juni 2013
Aanschafwaarde 8.015 1.154 9.169
Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen -/-4.945 -/-1.048 -/-5.993

Boekwaarde 3.070 106 3.176

De boekwaarde software heeft met name betrekking op het ICT-project BECS, het ticketingsysteem, HR-systeem, Voice over IP en ontwikkelingskosten van
websites. Goodwill is grotendeels voortgekomen uit de waardering van een earn-out verplichting alsmede uit transacties met betrekking tot aandelen
Sportlink Services B.V., Voetbalmedia B.V., Ons Oranje B.V. en KNVB Beach Soccer B.V.

 

[16] Materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen
en - terreinen

Andere vaste
bedrijfsmiddelen Totaal

1 juli 2012
Aanschafwaarde 29.543 8.647 38.190
Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen -/-11.763 -/-5.634 -/-17.397

Boekwaarde 17.780 3.013 20.793

Mutaties 2012/'13
Investeringen 159 335 494
Nieuwe consolidatie aanschafwaarde 0 45 45
Afschrijvingen -/-909 -/-1.082 -/-1.991
Nieuwe consolidatie cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen 0 -/-21 -/-21

Netto mutaties -/-750 -/-723 -/-1.473

30 juni 2013
Aanschafwaarde 29.702 9.027 38.729
Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen -/-12.672 -/-6.737 -/-19.409

Boekwaarde 17.030 2.290 19.320

Ten aanzien van de afschrijvingspercentages wordt verwezen naar hetgeen in de waarderingsgrondslagen is vermeld bij de enkelvoudige jaarrekening van
de KNVB.

 



De herbouwwaarde van het bondsbureau en de overige panden op het terrein van de Woudenbergseweg 56-58 te Zeist bedraagt circa  35,1 miljoen. De
herbouwwaarde van de overige panden van de KNVB (districtskantoren en Sonnehaert) bedraagt circa  8,4 miljoen, waardoor de totale herbouwwaarde
van alle panden op circa  43,5 miljoen is getaxeerd.

De taxaties van het bondsbureau en de overige panden op het terrein van de Woudenbergseweg 56-58 te Zeist alsmede de districtskantoren zijn in het
boekjaar 2010/'11 uitgevoerd. De taxatie van Sonnehaert heeft in het boekjaar 2011/'12 plaatsgevonden.

[17] Effecten

In december 2012 zijn alle effecten verkocht. Per balansdatum worden geen effecten meer aangehouden (2012: circa  3,1 miljoen). 

2013 2012

Aandelen 0 617
Obligaties 0 2.522

Stand per 30 juni 0 3.139

 

[18] Groepsvermogen

Het geconsolideerd verenigingsvermogen van de KNVB bedraagt circa  51,7 miljoen (2012: circa  51,8 miljoen). Het verloop in het geconsolideerd
verenigingsvermogen kan als volgt worden gespecificeerd:

Geconsolideerd verenigingsvermogen 2013 2012

Beginbalans 51.773 48.710
Resultaat boekjaar 90 3.063
Nieuw in consolidatie vermogen KNVB Beach Soccer B.V. (50%) -/-132 0

Eindbalans 51.731 51.773

Het verantwoorden van het vermogen van KNVB Beach Soccer B.V. wordt veroorzaakt doordat gedurende het boekjaar 2012/'13 KNVB Beach Soccer B.V.
een 100% deelneming is geworden. KNVB Beach Soccer B.V. had per 30 juni 2012 een negatief eigen vermogen van circa  264.000. De helft hiervan komt
hierdoor voor rekening van de KNVB en is in mindering gebracht op het geconsolideerd verenigingsvermogen.

Het enkelvoudig verenigingsvermogen van de KNVB voor voegingen bedraagt circa  49,4 miljoen. 
Dit verenigingsvermogen wordt in de toelichting op de balans in de enkelvoudige jaarrekening nader uiteengezet. Het verschil tussen het
verenigingsvermogen voor voegingen en het enkelvoudig verenigingsvermogen na voegingen wordt verklaard door het feit dat Stichting KNVB Events,
Stichting Europa League Finale 2013, Stichting Women's BeNe League, S.S.Z. en Stichting Kandidatuur WK 2018 worden gevoegd met de vereniging
KNVB in deze consolidatie. 

Het verschil tussen het verenigingsvermogen voor voegingen en het enkelvoudige verenigingsvermogen na voegingen is als volgt gespecificeerd:

2013 2012

Enkelvoudig verenigingsvermogen voor voegingen per 30 juni 49.455 48.750

Voegingen
Stichting KNVB Events 3.702 3.758
Stichting Europa League Finale 2013 400 404
Stichting Women's BeNe League 0 0
Onroerend Goed Stichting KNVB-Sportcentrum Zeist (S.S.Z.) -/-1.113 -/-1.007
Stichting Kandidatuur WK 2018 0 0

Enkelvoudig verenigingsvermogen na voegingen per 30 juni 52.444 51.905

Verschillen in het eigen vermogen en het resultaat tussen de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening 
Het verschil tussen het eigen vermogen volgens de enkelvoudige balans en het eigen vermogen volgens de geconsolideerde balans wordt verklaard door
het feit dat de in de consolidatie opgenomen deelneming KNVB Beach Soccer B.V. een negatieve nettovermogenswaarde heeft, doch in de enkelvoudige
balans op nihil wordt gewaardeerd. Door de KNVB is voor deze vennootschap geen aansprakelijkheidsverklaring of andere borgstelling afgegeven. 

Het verschil tussen het enkelvoudige en geconsolideerde eigen vermogen en resultaat heeft zich in het boekjaar als volgt ontwikkeld: 

Verschil eigen vermogen

2013 2012

Eigen vermogen volgens geconsolideerde jaarrekening 51.731 51.773
Negatieve vermogenswaarde van de geconsolideerde deelnemingen 713 132

Eigen vermogen volgens enkelvoudig verenigingsvermogen 52.444 51.905

 



Verschil resultaat

2013 2012

Resultaat volgens geconsolideerde jaarrekening 90 3.063
Veranderingen in negatieve vermogenswaarde van de geconsolideerde deelnemingen 449 51

Resultaat volgens enkelvoudige jaarrekening na voegingen* 539 3.114

* Het enkelvoudig verenigingsresultaat is als volgt gespecificeerd: 

2013 2012

Enkelvoudig verenigingsresultaat voor voegingen per 30 juni 705 3.102

Voegingen
Stichting KNVB Events -/-56 166
Stichting Europa League Finale 2013 -/-4 -/-110
Stichting Women's BeNe League 0 0
Onroerend Goed Stichting KNVB-Sportcentrum Zeist (S.S.Z.) -/-106 -/-44
Stichting Kandidatuur WK 2018 0 0

Enkelvoudig verenigingsresultaat na voegingen per 30 juni 539 3.114

[19] Voorzieningen

2013 2012

Voorziening pensioenverplichtingen 8 9
Latente belastingverplichtingen 626 681
Overige voorzieningen 5.088 5.094

Stand per 30 juni 5.722 5.784

Het verloop van de voorzieningen is als volgt:

Pensioenen Belastingen Overige Totaal

Stand per 1 juli 2012 9 681 5.094 5.784
Toevoegingen 1 626 387 1.014

10 1.307 5.481 6.798
Onttrekkingen -/-2 -/-681 -/-234 -/-917
Vrijval 0 0 -/-159 -/-159

Stand per 30 juni 2013 8 626 5.088 5.722

De voorziening latente belastingverplichting is gevormd voor belastbare tijdelijke verschillen in bedrijfseconomische en fiscale waardering van het
bestemmingsfonds Stimulering Jeugdvoetbal.

De overige voorzieningen hebben met name betrekking op kosten verbandhoudend met periodiek groot onderhoud van de materiële vaste activa, een
garantstelling voor een lening afgesloten door een stichting binnen de groep bij een kredietinstelling en een instandhoudingsvoorziening voor dezelfde
stichting met een enigszins zwakke financiële positie. Voor nadere toelichting wordt verwezen naar de enkelvoudige balans van de vereniging KNVB.

Van de totale voorzieningen van circa  5,7 miljoen (2012: circa  5,8 miljoen) is een bedrag van circa  4,8 miljoen als langlopend (langer dan één jaar) aan
te merken.

 

[20] Langlopende schulden

Looptijd
één t/m
vijf jaar

Looptijd
langer
dan vijf

jaar
30 juni
2013

30 juni
2012

Schulden aan kredietinstellingen 545 442 987 1.123
Waarborgsommen 0 211 211 215

Totaal 545 653 1.198 1.338

De schulden aan kredietinstellingen hebben betrekking op de financiering van S.S.Z. (circa  1,0 miljoen). De lening S.S.Z. heeft een looptijd van 20 jaar en
per jaar wordt circa  136.000 afgelost. Met ingang van augustus 2011 is een rentevastperiode van drie jaar overeengekomen met een rentepercentage van
3,9%. 

De waarborgsommen zijn renteloos en hebben voor een groot gedeelte een looptijd langer dan 5 jaar.

 



Niet uit balans blijkende rechten en verplichtingen  

NIET UIT BALANS BLIJKENDE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

Bij de enkelvoudige jaarrekening van de vereniging KNVB zijn de niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen opgenomen.

Tevens heeft S.S.Z. de verplichting bij verkoop van onroerend goed de opbrengsten aan te wenden ter aflossing van de verkregen lening.

 

http://www.creada.nl/secure/201306281546/nubbrechtenenverplichtingen.html
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TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE EXPLOITATIEREKENING

LASTEN

[21] Lonen, salarissen en sociale lasten

Jaarrekening
2012/'13

Jaarrekening
2011/'12

Lonen en salarissen 25.717 25.323
Sociale lasten 3.281 2.840
Pensioenlasten 2.313 2.159
Overige personeelskosten inclusief doorberekeningen naar projecten 639 -/-1.242

31.950 29.080

Personeel
In het boekjaar 2012/'13 zijn bij de KNVB en de in de consolidatie betrokken entiteiten circa 447 FTE's werkzaam geweest (2011/'12: circa 475 FTE's).
Hiervan zijn geen FTE's werkzaam buiten Nederland (2011/'12: nihil). 

Daarnaast zijn diverse freelanceredacteuren middels een 0-uren oproepcontract werkzaam.

Honoraria accountant
In het boekjaar en voorgaand boekjaar zijn de volgende bedragen aan accountantshonoraria ten laste van het resultaat gebracht:

2012/'13
Honoraria

PwC
Accountants

N.V.

Honoraria
overige
PwC-

netwerk

Totaal
honoraria

PwC-
netwerk

Onderzoek van de jaarrekening 212 0 212
Andere controleopdrachten 27 0 27
Adviesdiensten op fiscaal terrein 0 335 335
Andere niet-controlediensten 0 103 103

Totaal 239 438 677

2011/'12
Honoraria

PwC
Accountants

N.V.

Honoraria
overige
PwC-

netwerk

Totaal
honoraria

PwC-
netwerk

Onderzoek van de jaarrekening 204 0 204
Andere controleopdrachten 45 0 45
Adviesdiensten op fiscaal terrein 0 249 249
Andere niet-controlediensten 0 10 10

Totaal 249 259 508

Bovenstaande honoraria exclusief BTW betreffen de werkzaamheden die bij de vereniging KNVB en de in de consolidatie betrokken maatschappijen zijn
uitgevoerd door accountantsorganisaties en externe accountants zoals bedoeld in artikel 1, lid 1 Wta (Wet toezicht accountantsorganisaties) en de in
rekening gebrachte honoraria van het gehele netwerk waartoe de accountantsorganisatie behoort.

 



Overige gegevens  

Voorstel verdeling exploitatiesaldo
 

Amateurvoetbal

Met inachtneming van de vastgestelde richtlijnen d.d. 2 december 2006 kan op advies van het bestuur van de eenheid het overschot of het tekort door de
algemene vergadering uitsluitend als volgt worden bestemd: 

A. handhaven onder de algemene reserve;
B. vanuit het positieve resultaat en/of de algemene reserve een bestemmingsreserve of een bestemmingsfonds creëren;

Het bestuur stelt voor het exploitatiesaldo, groot circa negatief  1.339.000, als volgt te verwerken:

Exploitatiesaldo -/-1.339
Bij: van bestemmingsreserves 1.231
Bij: van bestemmingsfondsen 120

Nog te bestemmen exploitatiesaldo 12

Het nog te bestemmen exploitatiesaldo is in het eigen vermogen per 30 juni 2013 verantwoord.

 

Betaald voetbal

Artikel 9, lid 5, van het Reglement Betaald Voetbal geeft terzake van de verdeling van het exploitatiesaldo aan dat:
"Van het voordelig respectievelijk nadelig saldo van de rekening over het afgelopen boekjaar kan door het bestuur betaald voetbal, na overleg met de
financiële adviescommissie betaald voetbal en na goedkeuring van de raad van commissarissen betaald voetbal, een door de algemene vergadering betaald
voetbal te bepalen gedeelte worden toegevoegd aan respectievelijk ten laste worden gebracht van de reserves van de sectie betaald voetbal."

Het bestuur stelt voor het positief exploitatiesaldo, groot circa  2.044.000 als volgt te verdelen:

Exploitatiesaldo na belastingen 2.044
Bij: van statutaire reserves 680
Bij: van bestemmingsreserves 2.624
Bij: van bestemmingsfonds Fonds Stimulering Jeugdvoetbal 185
Af: naar statutaire reserves 40

Nog te bestemmen exploitatiesaldo 5.493

Het nog te bestemmen exploitatiesaldo is in het eigen vermogen per 30 juni 2013 verantwoord.

 

Vaststelling jaarrekening 2012/'13

De jaarrekening 2012/'13 is opgesteld op 30 september 2013 en wordt ter vaststelling door het bondsbestuur aangeboden aan de bondsvergadering. De
vaststelling van de jaarrekening 2012/'13 staat geagendeerd voor de bondsvergadering van 16 december 2013.

 

Gebeurtenissen na balansdatum

Na balansdatum hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan met significante invloed op het resultaat en vermogen.  

martin.geel
Cross-Out



Aan de bondsvergadering van de vereniging KNVB  

AAN DE BONDSVERGADERING VAN DE VERENIGING KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Verklaring betreffende de jaarrekening 
Wij hebben de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening 2012/2013 van de Vereniging Koninklijke Nederlandse Voetbalbond te Zeist gecontroleerd. Deze
jaarrekening bestaat uit de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 30 juni 2013 en de geconsolideerde en enkelvoudige exploitatierekening voor het
jaar geëindigd op 30 juni 2013 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en
andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de vereniging is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven,
alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Het
bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te
maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in
overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische
voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen
afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De
geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat
de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. 
Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening
en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen
hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de vereniging. Een controle omvat
tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de
vereniging gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. 

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van de Vereniging Koninklijke Nederlandse
Voetbalbond per 30 juni 2013 en van het resultaat voor het jaar geëindigd op 30 juni 2013 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland
geldende Burgerlijk Wetboek (BW).

 

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag,
voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste
gegevens zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist
in artikel 2:391 lid 4 BW.

Utrecht, 30 september 2013

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. 
Origineel getekend door M.H.A. Bauman RA

 



Aan de leden van de algemene vergadering AV  

AAN DE LEDEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING AMATEURVOETBAL

Het boekjaar 2012/'13 sluit met een negatief exploitatiesaldo van  1.339.000, terwijl in de begroting was uitgegaan van een nadelig saldo van  700.000.
Het negatieve exploitatiesaldo van  1.339.000 is inclusief het aandeel in het resultaat van de KNVB Academie, het Sportmedisch Centrum en de
Bondsgerelateerde activiteiten. 

Na de vermogensmutaties zoals toegelicht in de enkelvoudige jaarrekening van de vereniging KNVB resteert een te bestemmen exploitatiesaldo van
 12.000. Het bestuur amateurvoetbal stelt de algemene vergadering amateurvoetbal voor dit resultaat als volgt te bestemmen:

Voorstel resultaatbestemming

Nog te bestemmen exploitatiesaldo 2012/'13 12
Af: naar algemene reserve 12

Resteert te bestemmen 0

 

http://www.creada.nl/secure/201306281546/toelichtingopdebalans.html#009


Exploitatierekening AV  
 

EXPLOITATIEREKENING AMATEURVOETBAL

over de periode 1 juli 2012 t/m 30 juni 2013

Jaarrekening
2012/'13

Begroting
2012/'13

Jaarrekening
2011/'12

Baten
Contributies € 7.915 € 7.899 € 7.698
Wedstrijdgelden € 5.752 € 5.850 € 5.940
Tuchtzaken en heffingen € 4.370 € 4.605 € 4.396
Voetbaltechnische zaken € 597 € 799 € 668
Cursussen € 1.068 € 1.410 € 977
Communicatie € 1.178 € 1.240 € 1.277
Subsidies € 6.288 € 3.872 € 5.984
Commerciële baten € 3.038 € 2.869 € 3.009
Stimulering Jeugdvoetbal € 2.503 € 2.600 € 2.687
Diverse baten € 1.061 € 321 € 576
Lottogelden € 4.094 € 3.862 € 4.066

Totale baten € 37.864 € 35.327 € 37.278

Lasten
Personeelskosten € 15.179 € 14.351 € 14.006
Afschrijvingen op (im)materiële vaste activa € 373 € 411 € 350
Duurzame waardeverminderingen € 9 € 0 € 0
Huisvestingskosten € 937 € 888 € 1.073
Bureaukosten € 862 € 808 € 1.073
Informatisering/automatisering € 1.938 € 2.050 € 1.982
Besturen en commissies € 903 € 885 € 1.105
Voetbaltechnische- en wedstrijdzaken € 9.337 € 9.393 € 10.060
Cursussen € 1.710 € 2.072 € 1.751
Communicatie € 2.182 € 1.504 € 2.502
Veilig Sport Klimaat en Tijd voor Sport € 2.389 € 980 € 1.394
Overige kosten € 3.728 € 2.823 € 4.220
Bondsgerelateerde activiteiten € -/-91 € -/-89 € -/-130

Totale lasten € 39.456 € 36.076 € 39.386

Exploitatieresultaat € -/-1.592 € -/-749 € -/-2.108

Financiële baten en lasten
€ 372 € 275 € 345

Resultaat uit gewone exploitatie voor belasting € -/-1.220 € -/-474 € -/-1.763

Resultaat Sportmedisch Centrum € -/-129 € -/-100 € -/-90
Resultaat KNVB Academie € -/-4 € -/-40 € -/-54
Resultaat deelneming KNVB Beach Soccer B.V. € 0 € -/-100 € 0
Resultaat deelneming Sportlink Services B.V. € 14 € 14 € 56

Exploitatiesaldo € -/-1.339 € -/-700 € -/-1.851

 



Aan de leden van de algemene vergadering BV  

AAN DE LEDEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING BETAALD VOETBAL

De exploitatierekening 2012/'13 sluit met een positief exploitatiesaldo, voor belastingen, van  3.212.000. Dit is inclusief het aandeel in het resultaat van de
KNVB Academie, het Sportmedisch Centrum en de Bondsgerelateerde activiteiten. Begroot was een negatief resultaat van  464.000.

Na aftrek van de verschuldigde vennootschapsbelasting resteert een positief exploitatiesaldo van  2.044.000. Na de vermogensmutaties zoals toegelicht in
de de enkelvoudige jaarrekening van de vereniging KNVB resteert een te bestemmen exploitatiesaldo van  5.493.000. Het bestuur betaald voetbal stelt de
algemene vergadering betaald voetbal voor dit resultaat als volgt te bestemmen:

Voorstel resultaatbestemming

Nog te bestemmen exploitatiesaldo 2012/'13 5.493
Af: naar algemene reserve 500
Af: naar bestemmingsreserve Tegenwaarde Participatie 1.327
Af: naar bestemmingsreserve Nieuwbouw Sportcentrum 2.000
Af: naar bestemmingsreserve Innovatieve Projecten 1.666

Resteert te bestemmen 0

 

http://www.creada.nl/secure/201306281546/toelichtingopdebalans.html#008


Exploitatierekening BV  

EXPLOITATIEREKENING BETAALD VOETBAL

over de periode 1 juli 2012 t/m 30 juni 2013

Jaarrekening
2012/'13

Begroting
2012/'13

Jaarrekening
2011/'12

Baten
Contributies 36 36 36
Tuchtzaken en heffingen 284 2.414 2.739
Vertegenwoordigend voetbal 26.492 24.534 35.265
Ticketing services 1.808 1.913 1.937
Subsidies 309 251 525
Commerciële baten 23.151 20.427 21.892
Stimulering Jeugdvoetbal 2.503 2.400 2.687
Diverse baten 2.600 2.130 2.219

Totale baten 57.183 54.105 67.300

Lasten
Personeelskosten 8.719 8.894 8.507
Afschrijvingen op (im-)materiële
vaste activa 919 621 715
Huisvestingskosten 479 517 490
Bureaukosten 488 583 586
Informatisering/automatisering 332 345 284
Besturen en commissies 152 220 143
Cursussen 0 0 25
Communicatie 262 236 196
Bijdragen en subsidies 142 177 143
Vertegenwoordigend voetbal 18.934 19.365 27.210
Commerciële lasten 11.335 10.574 10.465
Scheidsrechterskosten 3.460 3.661 3.461
Ticketing services 2.036 2.352 2.217
Overige kosten 9.289 9.926 9.434
Bondsgerelateerde activiteiten -/-91 -/-89 -/-130

Totale lasten 56.456 57.382 63.746

Exploitatieresultaat 727 -/-3.277 3.554

Financiële baten en lasten 428 423 293

Resultaat uit gewone exploitatie voor belasting 1.155 -/-2.854 3.847

Belasting uit gewone bedrijfsuitoefening -/-1.168 P.M. -/-2.522
Resultaat Sportmedisch Centrum -/-129 -/-100 -/-90
Resultaat KNVB Academie -/-4 -/-40 -/-54
Resultaat deelneming KNVB.NL B.V. 389 118 566
Resultaat deelneming Sportlink Services B.V. 14 22 56
Resultaat deelneming Team Holland B.V. 1 10 26
Rendement Eredivisie Media & Marketing C.V. 1.786 2.380 3.124

Exploitatiesaldo 2.044 -/-464 4.953

 




