


Voorwoord  
 

Méér dan presteren alleen

Samen Scoren, zo luidt de titel van het Beleidsplan 2009-2014. Het is u genoegzaam bekend. Zeker nu het meest recente jaarverslag van de Koninklijke
Nederlandse Voetbalbond alweer 2011/'12 beschrijft. Een in vele opzichten positief verlopen voetbaljaar; juist en vooral ook dankzij dat 'sámen'!

Voor het eerst lieten amateur- en betaald voetbal zich al bij de totstandkoming van het beleidsplan gezamenlijk zien. Die lijn zetten de secties op diverse
fronten nog dagelijks voort. Meer dan ooit staat de KNVB ook in directe, nauwe verbinding met de BVO's, amateurverenigingen, Oranjefans en al die andere
zo belangrijke leden. En meer dan ooit leidt interactie met onze partners tot bloei en succes. 

Een grote bijdrage aan de sport, en het aantal leden, levert opnieuw het meisjes- en vrouwenvoetbal. Zowel in de breedte als aan de top – met de realisatie
van de Women's BeNe League en de prestaties van het Nederlands vrouwenelftal. De KNVB heeft ook stevige ambities als het gaat om het terug op de
kaart zetten van het zaalvoetbal. Een nieuwe, zelfstandige afdeling boekt de eerste resultaten. Het Beach Soccerteam doet van zich spreken door zich te
kwalificeren voor het WK 2013 in Tahiti.

2011/'12 is ook het seizoen van wéér een Europese titel voor het Nederlands elftal voor spelers onder 17 jaar en de introductie van 'Voetballen in
Nederland'. Maar er is veel meer dan presteren alleen. Zo blijkt maatschappelijk verantwoord ondernemen nog sterker dan voorheen een thema te zijn dat
lééft. Termen als veilig en gastvrij, voetbalvormen en groei, binding, betrokkenheid en verantwoordelijkheid typeren het seizoen eveneens, en digitalisering
van diensten geeft het amateurvoetbal extra gemak.

Met dit eveneens online jaarverslag – verdeeld in de vier thema's van Samen Scoren – spreken we de verwachting uit u op overzichtelijke wijze nog eens te
kunnen meenemen naar het voorbije seizoen.
Ondertussen gaan we, samen met u, verder op weg naar 2014, op weg naar onze 125e verjaardag. Met soms een glimlach over wat is bereikt, maar vooral
gefocust op het vele dat nog op stapel staat. 

Directie KNVB

 



Directieverslag  
 

De KNVB doet verslag van het seizoen 2011/'12. Directeur amateurvoetbal Ruud Bruijnis en directeur betaald voetbal Bert
van Oostveen lichten – gezamenlijk – de vele ontwikkelingen toe.

Ruud Bruijnis heeft om gezondheidsredenen drie weken na dit interview, op 12 september 2012, zijn functie van directeur
amateurvoetbal neergelegd. Anton Binnenmars is na het vertrek van Ruud Bruijnis eindverantwoordelijke bij de sectie
amateurvoetbal van de KNVB; in afwachting van de afronding van de formele benoemingsprocedure van de nieuwe directeur
amateurvoetbal.

1. BELEIDSPLAN SAMEN SCOREN

Het Beleidsplan voetbal 2009-2014 is in het verslagjaar 2011/'12 ruimschoots op weg. De titel ervan luidt niet voor niets: Samen Scoren. Amateurvoetbal
(AV) en betaald voetbal (BV) treden gezamenlijk op in het plan dat kan worden omschreven als een 'ambitieus regeerakkoord op hoofdlijnen'. In de
dynamische voetbalwereld past immers het kunnen bijsturen via een tweejaarlijks, ook door de KNVB-medewerkers breed gedragen, plan. "Met 2014 aan de
horizon, kunnen we in een tussenrapportage constateren dat we voornamelijk op, en in enkele gevallen zelfs vóór op schema liggen", zegt Van Oostveen.
En Bruijnis: "Helemaal als je het afmeet aan wederom een toename van het aantal leden, naast de groei in voetbaldoelgroepen. Er zijn inmiddels veel
plannen in uitvoering."

 

Doelgroepenbeleid
Van Oostveen: "Op het aantal doelgroepen hebben we in Samen Scoren sterker ingezet dan voorheen. En met succes. Neem de toenemende populariteit
van 35+ en 45+ voetbal, meisjes- en vrouwenvoetbal en ook schoolvoetbal, met Albert Heijn als stevige, nieuwe partner. Wat betreft het laatste is er de
ambitie om 350.000 deelnemers te behalen. Juist dankzij het doelgroepenbeleid stimuleren we ook de totale ledengroei." Bruijnis: "Gekeken naar alle
andere takken van sport, scoren we uitstekend. Een aantal van 1,4 miljoen leden over een aantal jaren is nu het doel."

Meer binding met zaalvoetbal 

De bijdrage van de voetballende meisjes en vrouwen hieraan gaat voorlopig wel door. Een teruggang in het aantal zaalvoetballers dat lid is van de KNVB,
baart echter nog wat zorgen. Of beter gezegd: zaalvoetbal heeft nog flink veel potentie. Bruijnis: "Een paar honderdduizend zaalvoetballers spelen niet in
KNVB-verband. We zijn blij dat ze voetballen, maar zouden ook met hén meer binding willen hebben. Daarover hebben we al contact met de betreffende
koepels. Deze kunnen weliswaar zonder ons, maar onze kennis, dienstverlening en een samenwerking rond bijvoorbeeld tuchtzaken is wel van
meerwaarde. Ook qua aantal vrouwen en meisjes in de zaal is overigens nog een grote slag te slaan."

Uit keurslijf veldvoetbal
"We willen graag de kwaliteit van onder meer het voetballen en de arbitrage in de zaal verder helpen verbeteren. Zaalvoetbal is dus een speerpunt", vervolgt
Bruijnis. "Zowel in de basis – de breedte – als in de top heeft de ontwikkeling lang stilgelegen. Een grondige analyse leert ons dat dit vooral komt omdat de
veldvoetbalregels onverkort van toepassing zijn geweest op zaalvoetbal, dat daardoor in een keurslijf heeft gezeten. Van processen rond rechtsvormen tot
de invulling van de competitiestructuur. Nu kijken we bij het zaalvoetbal meer naar het specifieke, eigen belang. We moeten nog wat drempels slechten,
maar die eerste slag is gemaakt. Over een jaar of twee zien we zeker zichtbaar resultaat." 

Glazen huis
Deze én andere ontwikkelingen gaan snel. "Wensen en doelen bepaal je deels zelf, maar voor een deel heeft ook de buitenwacht een stem. De KNVB is een
glazen huis, maar het is onze taak om de juiste balans te vinden", heeft Van Oostveen het woord. "In de basis zullen we in de behoeften voorzien, maar er
zijn ook grenzen aan budgetten en fte's. Erg positief is dat we in Samen Scoren bewust hebben gekozen voor het tweekolommen model, met een directeur
amateurvoetbal en een directeur betaald voetbal. Onze taak is meer efficiëntie en synergie te bewerkstelligen. Dat gaat goed, al zijn we er nog niet." 



Gecombineerde kracht
Bruijnis: "Veel van onze capaciteit in het amateurvoetbal zit al in de organisatie en de uitvoering. Daarom kijken we goed hoe we de gecombineerde kracht
van AV en BV nóg beter kunnen benutten." Een mooi voorbeeld is, deels in het kader van 'normalisatie', de vernieuwde aanpak van excessen. Kort door de
bocht komt dit neer op sneller en harder ingrijpen. Bruijnis: "Die aanpak heeft al veel resultaat gehad. Tegelijkertijd is het een leerproces geweest. Maar we
gaan door met het verscherpen van beleid en aanscherpen van de procedures!" Van Oostveen: "Excessen in het amateurvoetbal zijn soms kopieergedrag
van voorbeelden uit het betaalde voetbal. Veel meer dan in het verleden trekken we ook hierin samen op."

2. SPORTIEVE PRESTATIES EN ONTWIKKELINGEN

De sportieve prestaties van de nationale teams in het seizoen 2011/'12 lopen uiteen. Tijdens het EK in Polen en Oekraïne stelt het Nederlands elftal teleur
en bondscoach Bert van Marwijk maakt plaats voor Louis van Gaal. Maar behalve het veelbesproken uithangbord van het Nederlands voetbal is er binnen
het vertegenwoordigende voetbal méér actie op de velden. Zo maakt het Nederlands vrouwenelftal grote kans op plaatsing voor het EK 2013 in Zweden en
Jong Oranje blijft in de race voor het EK 2013 in Israël. Het nationale zaalvoetbalteam kwalificeert zich echter wederom niet voor een groot eindtoernooi.
Bruijnis ziet hierin graag verandering, ook met het oog op de ontwikkeling van het zaalvoetbal in de breedte. "Hiervoor is het belangrijk ook met het nationaal
team te presteren."

 

Voetbalvisie: één lijn
Het Oranje onder 17 van KNVB-coach Albert Stuivenberg wordt voor de tweede keer in successie Europees kampioen. "Een vrij unieke reeks", zegt Van
Oostveen. "Zeker omdat het twee verschillende lichtingen betreft. Het is een signaal dat we in Nederland aan de onderkant nog steeds voldoende talenten
opleiden." Om de prestaties van alle elftallen meer gelijk te trekken en om meer synergie in de onderlinge samenwerking te krijgen, is sinds juli 2011 – in de
persoon van Mohammed Allach – een technisch manager in dienst. Van Oostveen: "Hij zorgt voor meer cement tussen de stenen, kijkt kritisch naar de
voetbalvisie van de KNVB. De opdracht is: één lijn neerzetten voor al het vertegenwoordigende voetbal. Dat gebeurt rustig en trapsgewijs, vanaf de jeugd,
richting de 'A-lijn'."

Evaluatie RJO's
Bruijnis: "Het gaat natuurlijk om méér dan alleen Oranje. Het begint allemaal bij de RJO's (Regionale Jeugdopleidingen, red.), bij de ontwikkeling van talent
en kader. Voor wat betreft de RJO's zullen we gezamenlijk de voortgang en resultaten kritisch evalueren." Van Oostveen: "We zijn sinds de invoering
inmiddels zo'n zeven jaar verder. Is totstandgekomen wat we ervan hadden verwacht? Hebben we met zijn allen de criteria nog scherp voor ogen?
Monitoren we genoeg? Ook heel belangrijk is om te onderzoeken op welke leeftijd het ontwikkelen van de allerjongste talenten het beste kan beginnen."

Women's BeNe League
Ondertussen staat ook het vrouwenvoetbal niet stil. Zo is de nieuwe competitie voor vrouwen in België en Nederland een feit. Bruijnis: "Dat is prachtig, ook al
omdat het bijdraagt aan een betere voetbalpiramide. We hebben zo'n 125.000 vrouwen en meisjes als lid, maar het aantal echte talenten is redelijk beperkt.
Nu hebben we rolmodellen als Daphne Koster en Anouk Hoogendijk weer in eigen land. De uitdaging voor hen in Nederland is weer groter." De Women's
BeNe League wordt gefaseerd ingevoerd. Van Oostveen: "Maar met een volwaardige competitie als doel. Het is overigens uniek dat met deze pilot van een
grensoverschrijdende competitie direct al Europees voetbal is te verdelen."

3. MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN (MVO)

Over naar de maatschappelijke rol van de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond. "Deze staat meer en meer centraal", zegt Van Oostveen. "De KNVB is nog
nooit zo maatschappelijk betrokken geweest als in de afgelopen twee jaar. Eindelijk is er ook erkenning voor die rol. Het is nog niet altijd wezenlijk zichtbaar,
maar ook overheid en bedrijfsleven hebben het al wel erkend. In politiek Den Haag zien we dat ook voor een deel terug. Gekoppeld aan bijvoorbeeld
integratie en Sport & Bewegen. Ook de samenwerking tussen ministeries en, ook op dit vlak, bij ons tussen AV en BV is goed."

 

Investeren in integratie
Tevredenheid alom? 'Nee', weet de directeur betaald voetbal. "Het is teleurstellend: diezelfde overheid heeft de KNVB en het voetbal nog niet erkend als
volwaardig partner. Bezuinigingen op dit gebied vormen gevaarlijke discussies. Kijk naar het onderwerp integratie. Als érgens enige vorm van samenhang
ontstaat, dan is het in sport. Olympische Spelen, EK, WK  Of neem het amateurvoetbal, waar mensen elkaar vinden die elkaar anders nóóit hadden
gevonden. Daarom zullen we nóg beter ons best doen om in Den Haag duidelijk te maken dat sport op dit onderwerp juist wél bijdraagt. Dat investeringen op
dit gebied juist prioriteit moeten hebben, omdat deze zich écht terugverdienen. Denk aan allochtone meisjes die voetballen. Geen enkel project kan hier,
tegen zulke lage kosten, tegenop." 

Liefde van twee kanten?
De directeur amateurvoetbal is het roerend eens. "De liefde moet wel van twee kanten komen. Die liefde zal moeten groeien. Daarbij hebben wij genoeg in
te brengen, alleen al schaalgrootte. Van alle sportbonden zijn wij toch de grootste. Samen met NOC*NSF trekken we al regelmatig de kar." Ook de KNVB-
leden zelf vinden het belangrijk dat de bond maatschappelijk geëngageerd is. "Dat wijst ons ledenpanel wel uit", weet Van Oostveen. "Ook blijkt dat onze
leden er de voorkeur aan geven dat de bond investeert in maatschappelijke bijdragen primair op nationaal niveau. Aan de andere kant zien wij ook het
belang van mondiale projecten als WorldCoaches en WASH (Football for Water, Sanitation & Hygiene), waaraan de KNVB bijdraagt door in Afrika met haar
partners WorldCoaches op te leiden die ruim 700.000 schoolkinderen zogenaamde 'life skills' aanleren, primair op het gebied van hygiëne, zoals handen
wassen, het belang van schoon drinkwater en verbeterde sanitatie. Aan ons de taak om die balans te bewaken."

'Sociale partners'
De KNVB richt zich maatschappelijk gezien op drie pijlers: sociaal, economisch en ecologisch. In met name de eerste is de bond erg onderscheidend,
vinden ook de KNVB-leden. Van Oostveen: "Dat is ons grote voordeel: we zijn sociaal enorm sterk. Bovendien werken we bij sociaal maatschappelijke
projecten steeds meer samen met vaste partners. Die koppeling proberen we steeds vaker te leggen, ook bij de adoptie van voetbaldoelgroepen. Albert
Heijn en schoolvoetbal is een goed voorbeeld, evenals het Continental 35+ en 45+ voetbal. Zo pakt ING nu ook het meisjes- en vrouwenvoetbal op en zijn
de congressen voor amateurbestuurders in samenwerking met UNIT4 een enorm succes." Het gaat dus lang niet altijd om exposure meeliftend op het grote
Oranje. Bovendien, zeggen Bruijnis en Van Oostveen in koor: "Het gaat niet uitsluitend om inbreng van geld, maar zeker ook om kennis en kunde."

4. FINANCIEEL EN ECONOMISCH (1)

Het valt net buiten het verslagjaar, en het is primair aan de achttien BVO's zelf waar zij hun uitzendrechten onderbrengen. Maar de directeuren AV en BV
van de KNVB die voor 10 procent aandeelhouder in Eredivisie Media & Marketing CV (Eredivisie Live) is, denken dat het meerderheidsbelang van 51
procent van het Amerikaanse Fox International van Robert Murdoch goed kan uitpakken. "De deal is in brede zin goed voor de sport", zo vindt Van
Oostveen. "En het is een zender met naar verwachting interesse in méér sporten dan alleen voetbal." "Ik denk dat ook de andere sportbonden er zeker met
veel positivisme naar uitkijken", haakt Bruijnis in. "Als sport een trein is, dan is voetbal de locomotief. En wat zou er nou mooier zijn als, behalve andere
sporten, óók een Topklasse en/of bijvoorbeeld de Women's BeNe League zendtijd krijgen?"

 



Politiekosten
De discussie over het doorberekenen van politiekosten naar BVO's is een heel ander verhaal. De directeur BV in Zeist is er, meelevend met de clubs, niet
bepaald blij mee. "Samen met de clubs pakken we onze maatschappelijke verantwoordelijkheden op en hebben we gewerkt aan meer rust en orde in de
stadions en het vergroten van het veiligheidsgevoel. Cijfermatig is dat al meer dan gelukt. Zo toont het nationale Fanonderzoek aan dat steeds meer mensen
zich veilig voelen in een stadion, óók met hun kinderen. Samen met de overheid zijn er projecten opgezet voor bijvoorbeeld extra cameratoezicht en het
terugdringen van politie inzet. Dan is het zuur, als je op jaarbasis op dit vlak al vele miljoenen investeert, je tegen het einde van de rit ineens wordt
geconfronteerd met een niet onderbouwde rekening." 

Financiële barometer
De clubs hebben het toch al niet makkelijk, en voeren steeds vaker een voorzichtiger beleid. Van Oostveen verwacht niet dat deze ontwikkeling een tijdelijke
is. "Nee. BVO's worden steeds professioneler bestuurd én het toezicht is aanzienlijk verscherpt. Zowel vanuit de KNVB als zeker ook Europees. Bovendien
is toezichthoudend Nederland sowieso verbeterd. De wereld is zakelijker geworden." Belangrijk hierbij en inmiddels ook bij het brede publiek bekend is het
Financial Rating System (FRS), gekoppeld aan het licentiesysteem. "Onze financiële barometer noemen we het altijd."

Doel: collectief zwarte cijfers
Van Oostveen: "Samen met de clubs hebben we bedacht dat het goed zou zijn de financiële positie van de BVO's periodiek kenbaar te maken. Daarmee zijn
we bewust begonnen in een slechte periode. Nu er steeds meer goed nieuws is, wekt dat vertrouwen. Nu bevinden zich nog maar drie clubs in Categorie I,
een paar jaar geleden waren dat er nog dertien. Dat klinkt en is, zeker in een lastige periode als deze, niet slecht. Maar ik maak een duidelijke kanttekening:
pas als de clubs collectief zwarte cijfers schrijven, zijn we tevreden. Aan de uitgavenkant zullen ze nog verder moeten snijden."

Benieuwd naar Financial Fair Play
Het genoemde Europese toezicht heeft vooral betrekking op het Financial Fair Play, waarmee de UEFA uiteindelijk een eerlijker sportieve strijd tussen de
clubs in Europa beoogt. Dat zou zeker gunstig moeten zijn voor de deelnemers uit Nederland. Van Oostveen zal het nauwlettend volgen. "Het kan helpen,
maar vereist wel scherp toezicht. De UEFA stelt qua financiële regels iedereen gelijk, maar gaat dat inderdaad gebeuren zonder aanzien des clubs? Daar
ben ik benieuwd naar. Want zeker als het gaat om het verkrijgen van een betere concurrentiepositie, is dat een goede zaak."

5. FINANCIEEL EN ECONOMISCH (2)

Nederland heeft het al lastig, legt Van Oostveen uit. "Dan denk ik zeker óók aan de topsalarisheffing. Die maatregel is in tijden van crisis ontwikkeld, en
daarvoor hebben we alle begrip. De sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen. Maar: er is ook nog zoiets als de betrouwbare overheid. De
rekening achteraf neerleggen bij clubs die proberen financieel gezond te worden, niet op deze extra kostenpost hebben kunnen anticiperen, en dus verder
op achterstand komen in die A-typische markt, dat vinden wij een heel vervelend punt. We willen toch allemaal Europees voetbal zien? Dan moeten onze
clubs wel kunnen concurreren." Van Oostveen rekent snel voor: "Tel je alle nadelige effecten zoals deze en die van de politiekosten op, dan zijn die even
groot als de totale inkomsten van de Eredivisie aan seizoenkaarten..."

 

Financiën en amateurvoetbal
Op iets andere schaal heeft ook het amateurvoetbal nog altijd te maken met de crisis. Bruijnis: "Ook gemeenten moeten natuurlijk hun lokale beleid op orde
hebben, en daarvan zie je het effect op de verenigingen. Minder geld voor accommodatiezaken, snijden in de opleidingssubsidies… Dus moeten de
verenigingen méér vragen aan hun leden, en/of eveneens snijden in de kosten. Overigens monitoren wij het financiële verkeer binnen de amateurclubs en
constateren we dat deze doorgaans gezond zijn. Er zijn geen grote betalingsachterstanden. Clubs adviseren op dit vlak, doen we alleen op hoofdlijnen.
Bevindt zich bijvoorbeeld een sponsor in zwaar weer, pin deze dan niet per se vast op zijn verplichtingen, maar ga eens om tafel. Valt er bijvoorbeeld in de
dienstverlening nog iets te doen?" 

Matchfixing
Voor het onderwerp matchfixing, meer en meer een essentieel en hot item, komt het betaalde voetbal weer in beeld. "Je ziet dat het op alle gebieden
voorkomt, niet beperkt tot voetbal en Nederland", reageert de directeur van deze sectie. "Maar vooropgesteld: in ons land zijn er nog geen concrete feiten.
Allerlei geruchten tot dusver zijn voor zover mogelijk onderzocht. Ik wil benadrukken dat dit tot op heden niets heeft opgeleverd. Wel geldt dat, ondanks het
feit dat de KNVB er alles aan doet om het te voorkomen, het ook in Nederland zou kunnen gebeuren. Als je kijkt naar bestaande onderzoeken dan is één
ding duidelijk: het voetbal heeft te maken met grote criminele organisaties, die opereren als serieuze bedrijven. Daar gaat immens veel geld in om.'

Taak voor politie en justitie
"Maar wij zijn de KNVB", vervolgt Van Oostveen. "Verenigingsrechtelijk hebben we alles dichtgetimmerd, wij zitten bij het bestrijden van matchfixing aan de
grenzen van onze mogelijkheden. Daar is echt politie- en justitieel onderzoek voor nodig, in nationaal en internationaal verband. Het Europese Interpol zet er
al vol op in, de UEFA heeft het 'Betting Fraud Detection System', er ontstaat her en der meer samenwerking, maar het is allemaal nog veel te weinig."

6. (DIGITALE) SERVICES

Het meerjarenprogramma AV Digitaal werpt steeds meer zijn vruchten af. Van de KNVB uitslagen- en programmawidget tot aan de teaminschrijving module
en het inschrijfportaal. "Een aansprekend voorbeeld is natuurlijk vooral het digitale wedstrijdformulier, dat secretarissen heel veel werk wegneemt", zegt de
directeur AV. "Het traditionele adresboek is verdwenen en, misschien wat minder merkbaar voor de buitenwacht, ook het hele administratieve interne
verhaal is gedigitaliseerd. Penningmeesters hebben het nu een stuk makkelijker dan vijf jaar geleden."

 

Vooral serviceverlening
"Het gaat daarbij vooral om serviceverlening", benadrukt Bruijnis. "Dát staat bovenaan, níet een kostenreductie. En daar waar we kosten besparen, kunnen
we dat gebruiken voor verlaging van tarieven voor de clubs of we stoppen het in verdere ontwikkeling van deze digitalisering. Als je kijkt naar het huidige
ledenaantal van ruim 1,2 miljoen, dan zijn er nog heel veel nieuwe mogelijkheden. Niet alleen voor de clubs zelf, ook als je bijvoorbeeld kijkt naar de
diensten voor de bezoekers van Voetbal.nl."

Aandacht voor social media 
De moderne interactieve tijd is complex, en dus zijn er kansen. Ook op het gebied van social media. "We willen al onze doelgroepen zo goed mogelijk

bedienen en kijken per groep wat dat betekent. In de KNVB-districten laten we jonge mensen hiermee volop experimenteren", zegt Bruijnis. In het betaalde
voetbal wordt eveneens een slag gemaakt op dit gebied, weet Van Oostveen. "We lopen qua gebruik van social media nog achter, maar er loopt een project
om de bekendheid ervan bij de medewerkers te vergroten. Daarbij moet je wel de voor- en nadelen duidelijk hebben. Onder meer de snelheid van de
berichtgeving is prachtig, maar zorgvuldigheid staat voorop. Hoe dan ook, social media past prima bij onze communities. Niet voor niets maken we ook al
onderscheid tussen OnsOranje en Voetbal.nl." 



'Bepaal je ambitie' moet zich bewijzen
Een ander sterk doel(groep)gericht initiatief van de KNVB, in samenwerking met UNIT4, is de online omgeving Bepaal je Ambitie. Waar BV voor de BVO's
onder meer het jaarlijkse benchmarkonderzoek van KNVB Expertise heeft, is 'Bepaal je ambitie' erop gericht amateurverenigingen uitgebreid te
ondersteunen bij het zich versterken van binnenuit. "We hebben inderdaad al prachtige dingen ontwikkeld, maar nu zijn we in een fase dat dit soort services
zich in de praktijk moeten bewijzen", beklemtoont Bruijnis. "Nu is het vooral zaak om met de clubs hierover in contact te komen. Hoe meer we stimuleren en
ondersteunen, hoe meer effect een en ander zal hebben. Maar: clubs moeten zélf bereid zijn. De behoefte binnen hun cultuur moet er natuurlijk wel zijn.
Kortom, ook híer biedt de KNVB zoveel mogelijk maatwerk."



Corporate  
 

De KNVB blijft groeien

Door een toename van 2,77 procent onder voetballende meisjes en vrouwen stijgt ook dit jaar weer het ledenaantal van de KNVB. Ook het aantal officials
stijgt, en wel met ruim 10 procent. Hierdoor komt het totaal aantal leden in 2011/'12 op 1.209.413. De grootste stijging is te zien bij de meisjes D-pupillen
(8,39 procent). Ook bij de mannen groeit deze groep het hardst (3,05 procent).

 

Wekelijks organiseert de KNVB samen met honderdduizenden vrijwilligers en 3.229 verenigingen 32.500 wedstrijden. Dit alles is natuurlijk niet mogelijk
zonder alle scheidsrechters, rapporteurs en consuls. Waar vorig verslagjaar nog een daling te zien was in het totaal aantal scheidsrechters (veld, jeugd en
zaal), groeit dit aantal dit seizoen gelukkig met 1,26 procent. 

Voetbal voor iedereen
De KNVB draagt zorg voor de bevordering van de actieve en passieve voetbalbeleving van en voor iedereen, op een maatschappelijk verantwoorde wijze.
De KNVB is de verbindende factor in de voetbalsport. De bond organiseert verscheidene voetbalactiviteiten waarin mannen, vrouwen, jongens en meisjes
het tegen elkaar opnemen. Behalve een sportieve, is er ook een sociale doelstelling.

Nieuwe doelgroepen

Voetballen gebeurt op het veld, in de zaal, op het zand en op straat. Met (nieuwe) voetbalvormen zoals straatvoetbal, beach soccer en 35+ en 45+ voetbal
probeert de KNVB nieuwe doelgroepen aan zich te binden en een leven lang sporten mogelijk te maken. In samenwerking met Albert Heijn adopteert de
KNVB een van de oudste sportcompetities van Nederland: het schoolvoetbal. Sinds 1906 organiseert de bond het schoolvoetbal, waaraan inmiddels al
miljoenen leerlingen hebben deelgenomen. Jaarlijks doen zo'n 140.000 leerlingen uit groep 7 en 8 mee. Zij vertegenwoordigen ruim 1.400 scholen, bijna
eenvijfde van alle basisscholen in ons land. Ambitie van beide partijen is om het schoolvoetbal voor alle scholen mogelijk te maken en hiermee het aantal
deelnemers aan dit leuke evenement substantieel te verhogen.

 

Kwaliteit
Honderdduizenden vrijwilligers die talloze uren besteden aan de sport, bijvoorbeeld als jeugdleider, scheidsrechter, kantinebeheerder of bestuurslid.
Miljoenen fans van Oranje en de clubs, voor wie voetbal een belangrijk onderdeel vormt van hun leven. Voor alle liefhebbers in Nederland wil de KNVB
zorgdragen voor de kwaliteit van voetbal. Ieder moet op zijn of haar eigen niveau kunnen voetballen, op een maatschappelijk verantwoorde wijze.

Verbeteren en verbreden

De kerntaken van de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond zijn het organiseren van competities en evenementen, het organiseren van het
vertegenwoordigende voetbal (Nederlands elftal en de overige nationale teams), het organiseren en ontwikkelen van de bedrijfstak voetbal en het
participeren in maatschappelijke projecten. Verdeeld over zes districtskantoren en het bondsbureau in Zeist werkt de bond, op een servicegerichte en
professionele manier, aan het verbeteren en verbreden van voetbal in al zijn verschijningsvormen.

 

 



Goed Sportbestuur  
 

De KNVB heeft permanent aandacht voor 'governance'. Doel is de organisatie zodanig in te richten dat de voetbalbond een
helder beleid kan voeren, doelen kan verwezenlijken en dat er sprake is van sturing en beheersing. Ook is van belang dat
verhoudingen tussen de verschillende KNVB-organen duidelijk zijn, er over en weer openheid bestaat en betrokkenen aan
elkaar verantwoording afleggen.

Transparantie

'Good governance' is in de sportwereld beter bekend als 'goed sportbestuur'. Dit containerbegrip staat voornamelijk voor het verantwoord en vooral
transparant besturen en controleren. De focus binnen de KNVB richt zich op de organen in het hart van de organisatie die belast zijn met het besturen en het
toezicht houden hierop. Het gaat om het bondsbestuur, het bestuur amateurvoetbal, de Raad van Commissarissen betaald voetbal, het bestuur betaald
voetbal, directies en management.

 

Eigen actieplan
Het door het bondsbestuur vastgestelde KNVB-actieplan Goed Sportbestuur is leidend. De KNVB werkt al sinds jaar en dag aan 'good governance', maar
dankzij dit plan gebeurt dit sinds enkele seizoenen meer gestructureerd. Op deze wijze pakt de voetbalbond verbeterpunten actief op.

Gedragscode
In wezen gaat het hierbij om handelen en optreden volgens de binnen de KNVB geldende principes van goed sportbestuur. Dit heeft als eerste betrekking op
openheid en integriteit. Op dat vlak vraagt het bondsbestuur een externe commissie om mee te denken over een wenselijke gedragscode. Welk gedrag mag
worden verondersteld van mensen in de top van een organisatie als de KNVB? Het is een belangrijke vraag, zeker ook gezien hun voorbeeldfunctie. De
conceptadviezen uit het rapport Good governance van deze commissie Loorbach verschijnen aan het eind van het seizoen.

Waar staat en gaat de KNVB voor?

Een ander principe van goed sportbestuur is 'doelgerichtheid en doelmatigheid'. Betaald- en amateurvoetbal werken vanuit het beleidsplan voetbal 2009-
2014 op dit punt hand in hand aan seizoenenplannen en bedrijfsplannen voor 2012-2014. De doelen voor de totale beleidsperiode zijn helder en blijven
gelden. In de seizoenenplannen en bedrijfsplannen kiest de KNVB de richting waarin concrete stappen te zetten. Dat leidt tot een reeks ambitieuze
beleidsactiviteiten voor de komende twee seizoenen. Want alleen resultaten tellen en dragen bij aan de doelstellingen van het beleid.

 

'Werk maken' van betere prestaties
Hoe kan de organisatie haar prestaties verbeteren? Deze vraag speelt in het verslagjaar nadrukkelijk een rol. De KNVB denkt na over een passende
organisatie voor in de toekomst. Zo stelt de Algemene Vergadering Amateurvoetbal de contourennota bestuurlijke vernieuwing vast. Deze nota vormt de
basis voor een verandertraject naar een eigentijdse verenigingsorganisatie. Met veel verve gaat de projectorganisatie met de voorbereidingen hierop van
start.

Eigen management en naamswijziging
In navolging van het zaalvoetbal wordt vanaf 2012 ook het vrouwenvoetbal aangestuurd door een eigen management. Zodoende krijgen beide speerpunten
van het beleid expliciete aandacht. Dit biedt een sterk verhoogde kans om de ambities waar te maken en successen te boeken. 

In het betaald voetbal wordt de naamgeving van de Raad van Toezicht in december 2011 gewijzigd in Raad van Commissarissen. Deze naam past beter bij
het sinds enige jaren van toepassing zijnde bedrijfsmatige organisatiemodel binnen het betaald voetbal.

Legitimatie

Een bestuur behoort het doen en laten te kunnen legitimeren. Het moet daarvoor beschikken over voldoende kennis van de voetbalwereld en van de
behoeften van leden en verenigingen. Het is zaak hierop telkens in te spelen en de KNVB zet hier stevig op in. Wat is begonnen als louter ledenpanel groeit
uit tot een 'community panel'. Met verenigingen en leden, met officials en spelers maar ook andere doelgroepen kan de voetbalbond voortaan communiceren
door het stellen van vragen, het verrichten van (mini-)onderzoek en/of het voorleggen van een poll. Dit stelt de bond in staat om eenvoudig en snel op de
hoogte te zijn van wat er leeft in de voetbalwereld. Besluiten krijgen daarmee steeds meer fundament. Deze werkwijze kost veel energie, maar is die dubbel

 

en dwars waard.



Service
Servicegerichtheid staat voorop in het handelen en nalaten van KNVB-vrijwilligers en -professionals, zowel vanuit Zeist als de districten. De bond verdient
hierin volgens de clubs en leden al een voldoende, maar een nog hogere score is het doel. In een organisatie waarin zóveel mensen zóveel doen, gaat er
echter onverhoopt ook wel eens iets mis. In die gevallen worden klachten afgewikkeld volgens een protocol dat is vastgelegd in de KNVB-klachtenregeling.

Risicomanagement

Als een onzekere gebeurtenis negatieve gevolgen kan hebben voor de bedrijfsdoelstellingen van de KNVB, dan spreken we van een risico. De bond
investeert veel tijd in het in beeld brengen van de belangrijkste risico's die hij loopt. Afgezien van de directe waarde van deze inzichten, heeft ook het proces
waarde; directie en management werken – in sessies – gestructureerd aan deze materie.

 

In beeld brengen
Dat begint met het compleet in beeld brengen van de te verwachten risico's, in combinatie met de kansen hierop en de effecten ervan. Dit leidt tot de
vaststelling in welke mate de KNVB deze risico's wil dragen, in vaktermen 'risk appetite' genoemd. Alle risico's uitsluiten is nooit mogelijk, maar het creëren
van bewustzijn en de wetenschap hoe deze te 'managen' wel. 

In 2012/'13 vast onderdeel
Dat betekent dat de KNVB vooraf wil formuleren hoe met verschillende risico's om te gaan. Welke risico's zijn te verminderen en/of te beheersen, welke kan
de bond beter 'outsourcen'? Het project risicomanagement krijgt in dit seizoen gefaseerd gestalte. Doel is om risicoanalyse en -management in het seizoen
2012/'13 vast onderdeel te laten zijn van de reguliere bedrijfsvoering. 

 
 



Sociaal Jaarverslag  
 

Samen scoren we nog steeds!

De KNVB is constant in beweging, waarbij voetbal de kern vormt van ontwikkeling. KNVB-medewerkers staan niet alleen open voor deze ontwikkelingen, zij
initiëren ze ook.

 

Hiermee leveren zij een belangrijke bijdrage aan het behalen van de doelstellingen van de bond. De medewerkers zorgen ervoor dat de KNVB dé
toonaangevende sportorganisatie kan zijn. In ruil hiervoor biedt de voetbalbond uitdagende werkzaamheden en aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden.

Beleidsplan en medewerkers
Het beleidsplan Samen Scoren (2009-2014) werpt ook in dit boekjaar zijn vruchten af. Zo krijgen de afdelingen beach soccer en vrouwenvoetbal een
permanente plaats in het organogram van de business unit amateurvoetbal. Daarnaast heeft het project 'Samen naar een veiliger sportklimaat' een vaste
plek binnen de organisatie. KNVB-medewerkers zetten zich in om de sport nog veiliger te maken, zodat iedereen met plezier kan voetballen.

Personeelsbestand

Ontwikkelingen als deze hebben uiteraard invloed op het personeelsbestand. Als gevolg van een groot aantal seizoensgebonden activiteiten, is ook sprake
van een kwantitatief wisselend personeelsbestand. Het 'vaste' bestand betreft full- en parttimers binnen de business units amateurvoetbal (AV) en betaald
voetbal (BV). Daarnaast zijn er, wanneer er wordt gevoetbald, ongeveer vijfhonderd oproepkrachten actief. In dit verslag zijn de oproepkrachten niet
meegerekend.

 

Kenmerken 
Het verschil in het aantal medewerkers ten opzichte van vorig boekjaar is te verklaren door de gebruikelijke in- en uitstroom en het uitsluiten van bepaalde
functies: stagiaires (inclusief Masterclass), auditoren, speelsters en regiocoaches. Op 30 juni 2012, bij sluiting van het boekjaar, ziet het personeelsbestand
er als volgt uit:

Figuur 1a en 1b: Aantal medewerkers per businessunit verdeeld over man en vrouw
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Figuur 2a en 2b: percentage verhouding man/vrouw per business unit verdeeld over parttime -en fulltime dienstverband

Bij de KNVB is een fulltime dienstverband een 40-urige werkweek. Medewerkers die minder dan 40 uur per week werken, worden aangemerkt als parttimer.
Opvallend is het aantal mannelijke parttimers binnen AV, veelal in de functie van coach (zie ook figuur 4). Ook valt op dat ongeveer 70 procent van de
medewerkers binnen BV een fulltime dienstverband heeft. Dit heeft te maken met de hoeveelheid jongere medewerkers in dienst van deze business unit. 

Figuur 3a en 3b: percentage verhouding man/vrouw per business unit verdeeld over verschillende leeftijdscategorieën
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Binnen AV is de verdeling van medewerkers over de verschillende leeftijdscategorieën ongeveer evenredig; driekwart van de medewerkers is tussen de 25
en 60 jaar. BV heeft procentueel meer medewerkers in de jongere leeftijdscategorieën; de helft van hen is tussen de 25 en 40 jaar. 

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

Binnen AV is een grote groep medewerkers in dienst voor minder dan 12 uur per week. Vaak zijn dit coaches die hun werkzaamheden bij de KNVB
combineren met werkzaamheden bij een andere werkgever. 

Figuur 5a en 5b: percentage verhouding man/vrouw per business unit verdeeld over verschillende dienstjarencategorieën
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Figuur 7a en 7b: verzuimpercentage per business unit verdeeld over verschillende verzuimduurcategorieën. Medewerkers langer dan twee jaar ziek, zijn niet
opgenomen in deze cijfers. 

Een KNVB-medewerker blijft, in verhouding tot medewerkers van andere Nederlandse organisaties, vrij lang in dienst. In het seizoen 2011/'12 zijn 29
medewerkers tien jaar in dienst en viert de KNVB vijf keer een 25-jarig dienstjubileum. Maar liefst vier medewerkers zijn al veertig jaar in dienst. 
We feliciteren alle jubilarissen met het bereiken van deze mijlpaal.

Arbeidsomstandigheden

Het arbobeleid binnen de KNVB is gericht op optimalisatie van arbeidsomstandigheden. Dit om het welzijn en de gezondheid van medewerkers te
bevorderen. De KNVB heeft weinig tot geen arbeidsgebonden verzuim. Met een verzuimpercentage van gemiddeld 3,04 procent, blijft de bond ook in dit
boekjaar onder het landelijk gemiddelde van de Nederlandse beroepsbevolking (4,40 procent. Bron: CBS). Ten opzichte van vorig seizoen stijgt het
verzuimpercentage (destijds 2,72 procent. Bron: sociaal jaarverslag 2010/'11).

Figuur 6: verzuimpercentage per business unit, berekend over de periode 1 juli 2010 tot en met 30 juni 2011 (blauw), en over 1 juli 2011 tot en met 30 juni
2012 (oranje). Medewerkers langer dan twee jaar ziek, zijn niet opgenomen in deze cijfers.
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In vorig boekjaar vond er een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) plaats. Een RI&E geeft inzicht in risico's op het gebied van veiligheid, gezondheid en
welzijn binnen een organisatie. De uitkomsten worden in 2011/'12 uitgewerkt in een plan van aanpak, met onder meer deze aandachtspunten:

het optimaliseren van de bedrijfshulpverlening;
het optimaliseren van facilitaire voorzieningen;
het vormgeven van een introductiebeleid;
het organiseren van een opfriscursus voor de ergocoaches.

Opleiding & ontwikkeling

In de cao Sport hebben cao-partijen afgesproken dat 1 procent van de totale loonsom wordt besteed aan opleidingen en deskundigheidsbevordering. De
KNVB hecht zeer aan de ontwikkeling van zijn medewerkers en begroot daarom 2 procent van de totale loonsom voor opleiding en training.

 

In boekjaar 2011/'12 wordt 1,15 procent van de loonsom gebruikt, onder andere voor de groepstraining 'Doelgerichte KNVB-teksten schrijven', gevolgd door
160 medewerkers. In deze training leren zij teksten schrijven in de KNVB-stijl: klantgericht, helder en bondig. 

Ook in de toekomst is het organiseren van KNVB-brede groepstrainingen een middel om ervoor te zorgen dat medewerkers kunnen voldoen aan de eisen
die het werk en de klant aan hen stellen. 

Cao Sport & Sociaal Contract
Cao-partijen sluiten een nieuwe cao Sport af voor de periode van één kalenderjaar. De partijen hebben de ambitie om arbeidsvoorwaarden,
arbeidsverhoudingen en omgang met arbeidsomstandigheden in de sportsector te moderniseren. De partijen zijn zich ervan bewust dat deze ambitie niet in
één cao-periode te realiseren valt, daarom sluiten zij een Sociaal Contract af. De kern hiervan vormt de gedeelde visie op de toekomst van de
arbeidsverhoudingen in de sportsector

 

In een periode van vier jaar (2012-2015) wordt gewerkt aan vijf inhoudelijke thema's:

1. Loopbaan & ontwikkeling
Beoogde resultaten, onder andere: een betere doorstroming van medewerkers via sectoraal mobiliteitsbeleid en een collectief loopbaan- en
ontwikkelaanbod, beide binnen de sportsector.

2. Gezond & vitaal
Beoogde resultaten, onder andere: een gestructureerde, integrale vitaliteits- en gezondheidsaanpak met een centrale helpdesk.

3. Performance
Beoogde resultaten, onder andere: een meer marktconform salaris, goed werkende functionerings- en beoordelingssystemen binnen
sportorganisaties en, via de cao Sport, ruimte voor de invoer van resultaatgericht belonen.

4. Slimmer werken
Beoogde resultaten, onder andere: medewerkers en werkgevers kunnen hun werkzaamheden optimaal invullen dankzij 'jaaruren' en afspraken over
plaats- en tijdonafhankelijk werken.

5. Pensioen & faciliteiten 
Beoogde resultaten, onder andere: een actieve rol van cao-partijen binnen de adviesraden van het pensioenfonds, en een aan de wensen en
behoeften van de sportsector aangepaste verplichtstelling van de pensioenregeling.

De KNVB is blij met deze ontwikkelingen binnen de sportsector. De uitwerking van genoemde thema's zorgt er onder meer voor dat werken binnen de sport
aantrekkelijk blijft én aansluit bij de tijd waarin we leven. 
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Omvang Organisatie  
 

De KNVB verstevigt zijn aantal van ruim 1,2 miljoen leden. In totaal komt de teller in 2011/'12 op 1.209.413, een stijging van
ruim een kwart procent ten opzichte van het seizoen ervoor. De hoeveelheid leden van de voetbalbond laat hiermee voor het
negende jaar op rij een groei zien.

Het totaal aantal jongens en mannen blijft nagenoeg gelijk (nu 1.077.531). Wel zijn er binnen deze categorie duidelijke verschuivingen. Er zijn in vergelijking
tot vorig voetbaljaar minder minipupillen, A- en B-junioren en senioren, terwijl vooral de D-pupillen en C-junioren een duidelijke groei laten zien. Een daling in
het aantal A- en B-junioren was overigens ook in seizoen 2010/'11 al een feit. 

 

De meisjes en vrouwen die lid zijn van de KNVB nemen opnieuw in aantal toe (127.488). Het gaat om een groei van een kleine 3 procent, een net iets
kleinere stijging dan in vorig seizoen. De groei is wederom in alle KNVB-districten waarneembaar. Met name de minipupillen tot en met de C-junioren tonen
flink hogere cijfers dan in de vorige voetbaljaargang (een omgekeerd beeld ten opzichte van destijds), met de D-pupillen als uitschieter. Net als bij de
jongens is echter ook bij de meisjes een daling waarneembaar bij de A- en B-junioren, terwijl die in 2011 nog groeicijfers van ver boven de 10 procent lieten
zien. In tegenstelling tot de mannelijke groeit wél het aantal vrouwelijke senioren. 

Het aantal officials neemt fors toe, met meer dan tien procent. Het totaal staat nu op 4.394. Vooral Noord, Oost en Zuid I zien in hun eigen KNVB-district
sterke toenames. Overall laten de zes districten slechts een lichte daling dan wel stijging zien in hun aantal KNVB-leden; telkens kleiner dan 1 procent. 

Scheidsrechters, rapporteurs en consuls
Positieve resultaten als het gaat om het aantal scheidsrechters: na eerdere jaren van daling (b)lijkt het Masterplan Arbitrage (II) zijn vruchten af te werpen.
Zowel bij de zaterdagscheidsrechters (jeugd), de zondagscheidsrechters als die in het zaalvoetbal geven de cijfers in 2011/'12 ten opzichte van 2010/'11 een
plus aan. Het aantal rapporteurs bij het veldvoetbal zondag en in de zaal blijft stabiel. Hun aantal bij het veldvoetbal op zaterdag neemt in vergelijking tot
vorig seizoen zelfs ruim toe. Het is een gevolg van het opleiden van nieuwe rapporteurs, met het oog op ontwikkeling en behoud van het steeds jongere
scheidsrechterskorps. Hierbij krijgt overigens ook de rol van de scheidsrechterscoach en praktijkbegeleider steeds meer prioriteit. Het aantal consuls, tot
slot, neemt toe met vijf personen. 

Zaal
Het aantal zaalvoetballers vertoont voor een groot deel een terugval. Gekeken naar de jeugd die zowel in de zaal als op het veld actief is, is zelfs een daling

van 17 procent waarneembaar. Ook zijn er minder senioren, zowel zij die spelen op het veld én in de zaal als zij die alleen actief zijn in de zaal. Het aantal
jeugdleden dat specifiek kiest voor de zaal neemt daarentegen, met ruim 7 procent, toe. 
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Leden
Noord % oost % West I % West II % ZuId I % ZuId II % totaal %

JoNgeNs/MaNNeN

Mini-Pupillen / F-Pupillen 16.524 -2,09% 27.943 -2,02% 32.271 -0,72% 20.819 0,51% 22.842 -2,28% 15.656 -1,40% 136.055 -1,31%

e--Pupillen 12.666 -0,25% 20.907 0,71% 23.645 1,94% 15.728 1,20% 16.386 -1,00% 10.635 -2,48% 99.967 0,32%

d--Pupillen 12.549 2,46% 20.872 3,94% 23.202 5,08% 15.936 1,85% 16.354 2,59% 11.153 0,41% 100.066 3,05%

C- Junioren 10.157 1,81% 17.349 3,93% 18.607 3,64% 13.314 1,26% 13.784 1,75% 9.596 2,49% 82.807 2,64%

B- Junioren 8.103 -1,41% 13.785 -1,52% 14.547 1,44% 10.816 -1,36% 11.412 -1,02% 8.034 -2,92% 66.697 -0,94%

A- Junioren 6.522 -1,29% 11.236 -0,99% 10.743 -1,19% 8.784 -2,93% 9.102 -1,14% 6.612 -2,92% 52.999 -1,66%

Senioren 67.486 -1,25% 119.166 0,01% 101.336 -0,60% 85.814 0,28% 89.513 -0,48% 75.625 -0,89% 538.940 -0,43%

totaal 134.007 -0,71% 231.258 0,31% 224.351 0,66% 171.211 0,33% 179.393 -0,39% 137.311 -0,96% 1.077.531 -0,02%

MeIsJes/VrouWeN

Mini-Pupillen / F-Pupillen 1.341 5,51% 1.885 2,17% 1.744 2,05% 1.023 4,49% 1.381 1,69% 1.050 3,14% 8.424 2,98%

e--Pupillen 1.627 0,37% 2.444 6,40% 2.446 2,60% 1.292 9,68% 1.549 2,58% 1.180 0,77% 10.538 3,71%

d--Pupillen 2.405 9,07% 3.775 9,45% 3.953 7,95% 2.073 3,86% 2.484 13,42% 1.731 5,04% 16.421 8,39%

C- Junioren 2.504 5,74% 3.698 8,03% 3.816 4,46% 2.247 0,00% 2.699 4,13% 1.799 -0,55% 16.763 4,17%

B- Junioren 2.237 0,04% 2.960 6,44% 3.058 0,79% 2.063 -0,82% 2.353 -4,35% 1.720 -6,27% 14.391 -0,24%

A- Junioren 1.590 3,72% 2.112 -5,21% 2.128 1,67% 1.412 -4,92% 1.739 0,17% 1.420 -6,58% 10.401 -1,83%

Senioren 7.683 1,52% 10.410 3,91% 9.903 1,76% 6.847 3,18% 8.347 1,21% 7.360 1,57% 50.550 2,23%

totaal 19.387 3,11% 27.284 4,77% 27.048 2,97% 16.957 2,14% 20.552 2,28% 16.260 0,08% 127.488 2,77%

offIcIals

Officials 612 25,67% 888 16,38% 1.033 -2,46% 636 2,75% 808 28,46% 417 -0,24% 4.394 10,54%

totaal 154.006 -0,16% 259.430 0,81% 252.432 0,89% 188.804 0,50% 200.753 -0,03% 153.988 -0,85% 1.209.413 0,27%

ZaalVoetbal

Jeugd zaal en veld 320 -16,88% 352 -16,98% 1.756 -16,02% 124 -28,32% 322 -23,33% 493 -12,28% 3.367 -16,97%

Jeugd zaal 181 -9,50% 295 -7,52% 1.017 14,14% 256 7,56% 177 18,00% 233 6,88% 2.159 7,09%

Senioren zaal en veld 3.386 -5,26% 4.725 -5,59% 6.635 -9,06% 2.439 -4,39% 2.331 -6,80% 3.244 -14,97% 22.760 -8,01%

Senioren zaal 3.273 -0,33% 5.639 -1,24% 12.640 -3,63% 4.505 1,46% 2.243 -4,31% 4.838 -3,57% 33.138 -2,28%

scheIdsrechters

Veld zaterdag /jeugd 475 -0,84% 741 4,81% 541 1,88% 575 -1,71% 540 0,37% 242 9,01% 3.114 1,70%

Veld zondag 247 0,82% 517 2,99% 421 -10,99% 255 0,79% 334 3,73% 389 8,66% 2.163 0,46%

Zaalvoetbal 131 11,97% 116 1,75% 218 -3,96% 96 11,63% 108 -4,42% 100 2,04% 769 1,85%

rapporteurs

Veld zaterdag /jeugd 66 6,45% 99 2,06% 73 25,86% 73 2,82% 63 6,78% 36 12,50% 410 8,18%

Veld zondag 51 10,87% 88 2,33% 56 0,00% 47 -16,07% 47 2,17% 55 3,77% 344 0,29%

Zaalvoetbal 21 -4,55% 28 0,00% 39 -7,14% 23 -4,17% 15 15,38% 21 10,53% 147 -0,68%

Consuls 435 1,87% 479 1,48% 290 0,69% 193 -2,03% 391 -0,26% 262 -2,60% 2.050 0,24%



Verenigingen

Het aantal verenigingen (veld- en zaalvoetbal) daalt, net als in voorgaande seizoenen. Per einde van het nieuwe verslagjaar staan er bij de KNVB 3.229
ingeschreven, 1,4 procent minder dan in 2011. Dit komt vooral doordat veel verenigingen die moeite hebben om zelfstandig het hoofd boven water te
houden, fuseren. Samen kunnen zij een sterkere, vitale club vormen. Deze fusies worden veelal door de KNVB geïnitieerd en begeleid. Gekeken naar het
aantal teams, tot slot, blijkt dat er weinig grote verschuivingen zijn ten opzichte van vorig jaar. Wel is een duidelijke stijging waar te nemen bij

meisjeselftallen, zoals ook het 35+ (nieuw) en 45+ voetbal zich qua aantallen teams vaker laten zien.
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AAntAl elftAllen en verenigingen
Noord % oost % West I % West II % ZuId I % ZuId II % totaal %

Betaald voetbal 5 0,0 8 0,0 6 0,0 4 0,0 7 0,0 6 0,0 36 0,0

amateurvoetbal

veldverenigingen 484 -1,2 522 0,2 455 0,0 345 -2,0 451 -0,9 378 -0,8 2.635 -0,7

Zaalvoetbalverenigingen 44 -6,4 95 -4,0 206 -2,4 51 -1,9 109 -4,4 89 -9,2 594 -4,3

totaal 528 -1,7 617 -0,5 661 -0,8 396 -2,0 560 -1,6 467 -2,5 3.229 -1,4

teams (INclusIef 7-talleN)

Betaald voetbal

eerste elftallen 5 0,0 8 0,0 6 0,0 4 0,0 7 0,0 6 0,0 36 0,0

tweede elftallen 2 0,0 5 0,0 4 0,0 3 0,0 5 25,0 1 -75,0 20 -9,1

totaal Betaald voetbal 7 0,0 13 0,0 10 0,0 7 0,0 12 9,1 7 -30,0 56 -3,4

amateurvoetBal

veldvoetBal

Standaardelftallen 481 -0,8 487 -0,8 628 -1,4 346 -1,4 440 -2,2 351 0,3 2.733 -1,1

reserve elftallen 1.549 0,0 2.642 0,3 2.337 -2,7 2.036 -0,8 2.143 0,8 1.462 -0,1 12.169 -0,5

landelijk en districts junioren 72 0,0 107 27,4 132 24,5 72 -25,0 60 62,2 37 -38,3 480 5,5

Juniorenteams 1.457 3,8 2.435 0,0 2.541 1,4 1.805 -3,0 1.933 2,2 1.345 0,9 11.516 0,7

Pupillen teams 3.873 -1,5 5.947 -0,3 6.353 2,3 4.529 1,1 4.491 1,1 3.066 -2,4 28.259 0,3

Minipupillen 41 -14,6 55 3,8 33 -13,2 80 -2,4 223 8,0 349 -0,3 781 0,6

vrouwenelftallen 334 -7,2 372 4,8 342 8,9 238 -9,8 328 8,3 298 23,1 1.912 4,0

vrouwenelftallen landelijk 0 0,0 0 0,0 37 -38,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 37 -38,3

Meisjeselftallen 302 65,0 516 43,7 743 6,3 336 -1,8 436 27,5 237 25,4 2.570 26,2

totaal veldvoetbal 8.109 1,0 12.561 1,5 13.146 1,3 9.442 -0,1 10.054 2,6 7.145 0,2 60.457 1,2

ZaalvoetBal

Senioren zaalvoetbal 548 2,6 873 0,1 1.617 -3,5 611 2,0 257 -3,4 327 -4,4 4.233 -1,3

vrouwen zaalvoetbal 48 11,6 40 -9,1 291 0,7 74 2,8 35 6,1 8 -27,3 496 0,8

Jeugd zaalvoetbal 66 8,2 20 -44,4 148 -20,9 0 0,0 21 -25,0 19 -20,8 274 -5,5

Pupillen zaalvoetbal 1.148 -2,4 0 0,0 45 18,4 0 0,0 0 0,0 7 16,7 1.200 -1,6

totaal zaalvoetbal 1.810 2,4 933 -2,0 2.101 -4,0 685 2,1 313 -4,3 361 -5,7 6.203 -1,4

overIg

Beker veld en zaal 4.502 -12,3 9.345 3,6 9.750 11,0 10.133 12,0 4.627 4,8 4.889 8,3 43.246 5,7

g-voetbal 15 -6,3 62 12,7 61 3,4 78 2,6 76 1,3 60 5,3 352 4,1

Competitie 0/23 jaar 0 0,0 13 -43,5 0 0,0 16 -20,0 28 -24,3 0 0,0 57 -28,8

veteranen 0 0,0 104 1,0 284 -3,4 266 7,7 0 0,0 0 0,0 654 1,6

45+ en 35+ voetbal 23 7 44 300,0 11 120,0 0 0,0 0 0,0 85 431,3

totaal overigen 4.540 -11,9 9.531 3,6 10.139 10,8 10.504 11,8 4.731 4,5 4.949 8,2 44.394 5,7
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Voetbal heeft een enorme impact op de samenleving. De KNVB heeft daarmee een grote maatschappelijke
verantwoordelijkheid. Die rol neemt de voetbalbond zeer serieus. Speerpunt in het beleidsplan Samen Scoren (2009-2014) is
het streven naar een veilige en plezierige voetbalomgeving, voor iedereen, in betaald - én amateurvoetbal. 'Samen naar een
veiliger sportklimaat' is de titel van een nieuw programma, met duidelijke ambities die leiden tot zichtbare ontwikkelingen en
initiatieven. 

Zo helpt de voetbalbond – op velerlei manieren – verenigingen en andere betrokkenen bewust te raken van hun eigen
verantwoordelijkheid op dit gebied en verloopt het terugdringen van excessen volgens een nieuwe filosofie. Verder zijn er
méér preventieve activiteiten, blijft maatschappelijk verantwoord ondernemen een essentiële peiler en is er veel aandacht
voor communicatie, evaluatie en onderzoek naar onder meer de voortgang van Sportiviteit & Respect.

 

http://www.creada.nl/secure/201206141522/organiserenenfaciliteren.html
http://www.creada.nl/secure/201206141522/belevenenbinden.html
http://www.creada.nl/secure/201206141522/ontwikkelenenwinnen.html
http://www.creada.nl/secure/201206141522/samenvoetballenensamenleven.html


Organiseren en faciliteren   

Beleven en binden   

Ontwikkelen en winnen   

Samen voetballen en samen leven   

Sportiviteit en Respect  
 

Streven naar een zo plezierig mogelijke voetbalomgeving

'Sportiviteit & Respect'. Het is sinds 2009 speerpunt van het KNVB-beleid. Ook in 2011/'12 neemt de voetbalbond in dit kader diverse preventieve en
repressieve maatregelen.

De toenemende verruwing en verharding van de samenleving heeft ook zijn weerslag op de voetbalsport. De KNVB streeft echter naar een veilige en
plezierige voetbalomgeving, waarin elke betrokkene op onbezorgde wijze invulling kan geven aan zijn of haar hobby.

Nieuwe aanpak excessen
Met ingang van dit seizoen voert de KNVB een nieuw beleid voor het aanpakken van buitensporig geweld in het voetbal. Zo zijn er zwaardere straffen en is
er een aanzienlijk versnelde procedure door zaken mondeling te behandelen. Het beleid is erop gericht het aantal excessen terug te dringen. 

Ervaringen 2011/'12
Het seizoen staat in het teken van de invoering van deze nieuwe aanpak. Medewerkers in de districten en de vrijwilligers die zitting hebben in de
tuchtorganen werken hier keihard aan, en met succes. Zonder de ogen te sluiten voor verdere verbeteringen aan de hand van de evaluatie later in het
seizoen, pakt de bond excessief gedrag in het voetbal alvast op alle plekken harder en sneller aan.

Preventieve activiteiten amateurvoetbal
Het voorkomen van onwenselijk gedrag is volgens de KNVB belangrijker dan de uiteindelijke bestraffing ervan. Daarom organiseert de bond bijeenkomsten,
voor meerdere doelgroepen, om betrokkenen bewust te maken van hun eigen verantwoordelijkheid op dit gebied. 
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Van module tot toolkit
Elf sportbonden ontwikkelen gezamenlijk de module 'Sportief Besturen' voor bestuurders. De KNVB maakt hierop een voetbalvariant en leidt hiervoor per
district een medewerker op. Voor de arbitrage geeft de bond trainingen in mentale weerbaarheid, vanaf 2012/'13 ook onderdeel van het reguliere
opleidingsaanbod. Verder organiseert de KNVB tal van trajecten rond sportiviteit en respect speciaal voor het technisch jeugdkader bij verenigingen.
Bovendien werkt de bond het hele verslagjaar aan een toolkit. Hiermee kunnen clubs zelf bijeenkomsten organiseren gerelateerd aan sportiviteit en respect.

Preventieve activiteiten betaald voetbal
De KNVB spant zich ook voor het betaald voetbal in om onderling begrip en wederzijds respect te bevorderen. Zo is de spelregelinstructie aan trainers en
spelers voorafgaand aan en tijdens het seizoen al een aantal jaren gemeengoed. De ervaringen hiermee zijn zeer positief. In het verslagjaar breidt de
instructie zelfs voorzichtig uit naar de Topklasse van het amateurvoetbal. 

Overleg spelers, trainers, scheidsrechters en KNVB
Ook organiseert de bond bijeenkomsten om arbitrage, trainer-coaches en spelers met elkaar in contact te brengen. De klankbordgroep arbitrage, een
periodiek overleg tussen een afvaardiging van de KNVB, spelers (CSR), trainers (CBV) en scheidsrechters (BSBV), is hiervan een goed voorbeeld.
Betrokken partijen spannen zich in om dit overleg nieuw leven in te blazen. Een nieuw fenomeen vormen de evaluaties van de eerste seizoenshelft door
spelers, trainers en scheidsrechters samen. De deelnemers concluderen dat het leidt tot een verbetering van de onderlinge communicatie op het veld.

Communicatie

De inspanningen van de KNVB op het gebied van sportiviteit en respect zijn in de afgelopen jaren lang niet altijd zichtbaar geweest. Zonde, want er gebeurt
al lange tijd veel op dit gebied. Daarom ontwikkelt de bond een herkenbaar logo dat zichtbaar is bij alle activiteiten in het kader van sportiviteit en respect.

KNVB-bekertoernooi 
Voor het eerst staat het toernooi om de KNVB-beker in het teken van sportiviteit en respect. Zo is er tijdens de kwartfinales de introductie van het logo op
mouwbadges en op de aanvoerdersbanden. Het logo is tevens zichtbaar op de boarding en onderdeel van de zogenaamde backdrops bij interviews voor de
camera. Voorafgaand aan de finale is er een bespreking tussen de arbitrage, beide aanvoerders en trainers waarin zij afspraken maken voor de wedstrijd.
Daarnaast betuigen beide ploegen elkaar respect door na het duel een erehaag te vormen voor elkaar.

Onderzoek 
De KNVB nam in 2009 in zijn beleidsplan de ambitie op dat 75% van de KNVB-leden in 2014 meer sportiviteit en respect ervaren. Om het werkelijk resultaat
te kunnen toetsen, is onderzoek in gang gezet. Tot 2014 zal de KNVB jaarlijks een meting verrichten om te peilen hoe de beleving van sportiviteit en respect
zich ontwikkelt. Behalve de vraag hoe zij sportiviteit en respect op dit moment ervaren, richt het onderzoek zich ook op de vraag wat de leden onder
sportiviteit en respect precies verstaan. Uit de eerste fase van het onderzoek blijkt dat:

Om sportiviteit en respect te waarborgen is het kennen en naleven van spel- en clubregels een zeer belangrijke voorwaarde. Vervolgens zijn er positieve en
respectvolle omgangsvormen nodig om sportiviteit en respect bespreekbaar te maken. Tenslotte is er op en naast het veld handhaving van de regels een
voorwaarde en waar nodig ingrijpen met gepaste maatregelen.
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Samen naar een veiliger sportklimaat

Met de KNHB en NOC*NSF voert de KNVB de regie over het programma 'Samen naar een veiliger sportklimaat'. In reactie op de toenemende verharding

van de sport heeft minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de sportsector opgeroepen een actieplan te ontwikkelen. Dit actieplan
richt zich enerzijds op de ontwikkeling van bestuurders, trainer-coaches en scheidsrechters in hun rol om zorg te dragen voor een veilige en plezierige
sportomgeving. Tegelijkertijd voorziet het plan in het strenger en effectiever aanpakken van excessen in de sport.

Voetbalprogramma
Naast de centrale regie ontwikkelt de KNVB een voetbalspecifiek programma. Doel is in de komende jaren (2011-2016) minstens 1.500 verenigingen te
helpen een veiliger sportklimaat te realiseren. De KNVB maakt hiervoor deels gebruik van sportbrede diensten, maar heeft de vrijheid om op bepaalde
punten een eigen benadering te kiezen. Vanuit eerdere programma's weet de bond dat een goede ondersteuning cruciaal is voor het welslagen van
verenigingsontwikkeling op de lange termijn. Zo zullen de interventies gericht op bestuurders, trainer-coaches en scheidsrechters succesvoller zijn.

Onwenselijk gedrag
De doelstellingen van het nieuwe programma komen grotendeels voort uit eerdere programma's van VWS zoals 'Samen voor Sportiviteit en Respect' en
'Masterplan Arbitrage'. De intenties uit deze programma's worden dan ook doorgezet, maar er is in het nieuwe programma meer aandacht voor de aanpak
van onwenselijk gedrag in de sport. Hierbinnen zal de KNVB zijn beleid op het gebied van sportiviteit en respect voortzetten. De genoemde aanpak van
excessen, de preventieve activiteiten en de communicatie maken allen onderdeel uit van 'Samen naar een veiliger sportklimaat'.
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Maatschappelijk verantwoord ondernemen lééft

De KNVB wil bijdragen aan een sterkere maatschappij. Maar hoe belangrijk vinden de leden dat? Wat zien zij hiervan terug? Wat vinden zij van de projecten
die de KNVB met dit doel organiseert en/of ondersteunt?

Om deze vragen te beantwoorden, hield de KNVB in 2010 een peiling onder het KNVB-ledenpanel. In 2011 stelt de bond grotendeels dezelfde vragen om te
meten of de behoeften en de zichtbaarheid van de KNVB op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) veranderd zijn. Met de
resultaten van dit onderzoek, en met de uitkomsten van bijeenkomsten in de districten en de landelijke MVO-bijeenkomst, kan de nationale voetbalbond zijn
maatschappelijke missie verder optimaliseren.

Resultaten

Maatschappelijke verantwoordelijkheid is een thema dat lééft bij de KNVB-leden. Zij vinden het belangrijk dat de voetbalbond zich als een maatschappelijk
verantwoorde organisatie gedraagt, geeft 89 procent van de ondervraagden aan. Voor een meerderheid van de leden voldoet de KNVB inderdaad aan deze
verwachting, getuige de 7,2 als rapportcijfer. Slechts 4 procent geeft als cijfer een 5 of lager, terwijl 37 procent van de leden er een 8 of hoger voor
overheeft. Vergeleken met 2010 geven de leden hiermee overall een beter rapportcijfer; toen kreeg de KNVB van zijn leden een 6,9.

Meer dan alleen voetbal
Een meerderheid (68 procent, ten opzichte van 56 procent in 2010) geeft aan dat de KNVB zich met het organiseren van voetbal automatisch inzet voor de
samenleving. Hiermee neemt de bond echter nog niet volgens iedereen (25 procent) voldoende maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Zichtbaarheid
Zeven van de tien leden vinden het belangrijk dat de KNVB extra projecten op dit gebied ontwikkelt. Ook de zichtbaarheid van deze maatschappelijke
projecten is hierbij een aandachtspunt. Die is voor een ruime meerderheid (82 procent) belangrijk, terwijl de panelleden aangeven dat hierin verbetering
mogelijk is; de diverse projecten zijn bij gemiddeld maar 45 procent van de leden bekend.

Eindtoernooien
Verder blijkt dat een meerderheid achter de projecten van de KNVB staat. 78 procent geeft aan dat de bond in deze tijd ook inderdaad maatschappelijke
projecten moet uitvoeren. Daarnaast vindt 71 procent dat aan een EK of WK altijd een maatschappelijk verantwoord project moet worden gekoppeld. In 2010
waren minder leden het hiermee eens (respectievelijk 68 procent en 64 procent).

Alleen kennis en kunde?

De KNVB ondersteunt en/of organiseert diverse maatschappelijke projecten niet met geld, maar met 'kennis en kunde'. 65 procent geeft aan dit verstandig te
vinden. Ruim een kwart (28 procent) vindt echter dat de KNVB de projecten behalve met kennis en kunde, óók met geld moet ondersteunen.

Sociaal, economisch en ecologisch

De bond wil een effectieve bijdrage leveren aan het oplossen van maatschappelijke problemen en kent hierbij drie thema's: sociaal, economisch en
ecologisch/milieubewustzijn. Bijna alle leden (92 procent) vinden het belangrijk dat de KNVB zich bezighoudt met maatschappelijke activiteiten op sociaal
gebied. Hier ziet overigens driekwart van de ondervraagden een positief effect. Het belang van maatschappelijke activiteiten op economisch (58 procent) en
ecologisch (53 procent) gebied is, afgaande op de respondenten, minder groot.

 
'Beste' activiteit
De KNVB evalueert zijn maatschappelijke activiteiten op verschillende onderdelen. Ook vraagt de bond aan de leden of zij deze projecten met elkaar willen
vergelijken. In welke mate spreken ze aan en dragen ze bij aan de KNVB als maatschappelijk verantwoorde organisatie? Van de vijf voorgelegde projecten
krijgt de samenwerking met het Jeugdsportfonds de beste beoordeling. Dit project is onder de panelleden het meest bekend én spreekt het meest aan. Het
minst aansprekend is het project WorldCoaches. Een belangrijke reden is dat leden de voorkeur geven aan projecten in Nederland.
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Ontwikkelen en winnen  
 

Internationaal presteren met Oranje- en clubteams. Meer doorstroming in het betaalde voetbal van spelers uit
jeugdopleidingen. De opleidingsstructuren voor meisjesvoetbal, zaalvoetbal en CP-voetbal professionaliseren. Technisch
kader verder specialiseren. Verantwoorde begeleiding en ontwikkeling van (jeugd)voetballers waarborgen op alle niveaus.
De kwantiteit en kwaliteit van scheidsrechters verhogen en hun imago verbeteren. Zorgdragen voor optimale sportmedische
begeleiding. 

De doelstellingen in het beleidsplan Samen Scoren zijn helder en 2011/'12 is ook in dezen een boeiend seizoen. Van de
introductie van Soccerlab en het vervolgplan op het Masterplan jeugdvoetbal: 'Voetballen in Nederland'. Van de KNVB
Clubcoach, toenemende samenwerking met RJO's, een Europees kampioen en gerichte projecten met sponsoren, tot
zichtbare resultaten van KNVB-opleidingen, grote ambities voor het zaalvoetbal, onderzoeken door het Sportmedisch
Centrum en, onder meer, verbeterde perspectieven voor scheidsrechters dankzij de talententrajecten BV en AV.
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Voetbalontwikkeling

Mohammed Allach treedt in juli 2011 in dienst als technisch manager van de KNVB. Samen met het management voetbaltechnische zaken amateurvoetbal
en de KNVB Academie formuleert hij prioriteiten en doelstellingen om richting te geven aan het beleid op voetbaltechnisch gebied.

Doelstellingen
Het internationaal presteren van de vertegenwoordigende teams om de top tien-positie bij de mannen te behouden en die voor de Nederlandse
vrouwenteams te realiseren, staat hoog op de lijst. Hetzelfde geldt voor het stimuleren van het aantal spelers dat jaarlijks doorstroomt naar het betaald
voetbal, en het verder ontwikkelen van technisch kader bij de KNVB en de verenigingen. Daarnaast krijgen structuren voor het opleiden en ontwikkelen van
talenten, bij zowel de verenigingen als de KNVB-districten, de nodige aandacht.

Voetballen in Nederland

Het Masterplan jeugdvoetbal sluit in oktober 2011 af met een bijeenkomst in Rotterdam. Iedereen die hierin in de voorbije tien jaar een rol heeft gespeeld,
krijgt een uitnodiging. Onder anderen het boegbeeld van het Masterplan, Louis van Gaal, geeft acte de présence. Gelijktijdig is er de introductie van het
vervolgplan: 'Voetballen in Nederland'. Samenwerking met de RJO's neemt in Voetballen in Nederland een belangrijke plaats in, net als de KNVB
Clubcoach. Doel is om vanuit verschillende steunpunten verenigingen te adviseren in voetbaltechnisch beleid en kaderontwikkeling.

Welpenvoetbal
Samen met ING introduceert de KNVB ook het project 'Minipupillen spelen welpenvoetbal'. Verenigingen die 5- en 6-jarige jongens en meisjes welkom
heten, krijgen behalve een promotiepakket ook voetbaltechnische ondersteuning op maat. Projectmedewerkers van de voetbalbond organiseren informatie-
en themabijeenkomsten om verenigingsactiviteiten op dit gebied succesvol te laten zijn. 
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Vertegenwoordigend voetbal: opnieuw een boeiend seizoen

Een teleurstellend Oranje, maar ook een Europees kampioen en andere prima presterende nationale teams, en bovendien de komst van Soccerlab.
2011/'12 is een boeiend seizoen.

 

Nederlands elftal

Bij aanvang van het seizoen kan de oefeninterland in en tegen Engeland, vanwege ongeregeldheden in de Britse hoofdstad, niet doorgaan. Een maand later
vestigt het Nederlands elftal in zijn eerste wedstrijd van 2011/'12 direct een record. De 11-0 zege op San Marino tijdens het EK-kwalificatieduel in Eindhoven,
begin september, is de grootste overwinning van Oranje in zijn geschiedenis.

Wegen KNVB en Van Marwijk scheiden
Nederland plaatst zich met 27 punten uit tien wedstrijden als groepswinnaar voor EUR0 2012. In de groepsfase van de Europese eindronde in Polen en
Oekraïne ontmoet Nederland achtereenvolgens Denemarken, Duitsland en Portugal. In Charkov (Oekraïne) verliest Oranje voor het eerst in de historie alle
poulewedstrijden. Bondscoach Bert van Marwijk, die zijn ploeg twee jaar eerder nog naar de WK-finale had geloodst, besluit een week na de uitschakeling
op te stappen.

Overig vertegenwoordigend voetbal

Jong Oranje ligt per het einde van het verslagjaar op koers om plaatsing voor de play-offs af te dwingen, hetgeen moet leiden tot deelname aan het EK 2013
in Israël. Het Nederlands vrouwenelftal werkt een prima kwalificatiereeks af richting het EK 2013 in Zweden, met Engeland als grootste concurrent. Na een
doelpuntloos gelijkspel in een vol stadion van FC Zwolle, verliest Nederland in juni de returnwedstrijd in Manchester met 1-0. Hiermee is de kans op
rechtstreekse kwalificatie nog niet helemaal verkeken, maar zal via de play-offwedstrijden in oktober 2012 in elk geval een tweede kans volgen.

Onder 17 opnieuw Europees kampioen!
Zowel het Nederlands elftal voor vrouwen onder 19 jaar als de nationale teams Speelsters onder 17 en Onder 19 (jongens) sneuvelen in hun betreffende
kwalificatieronden (eliteronden) op weg naar het EK. Het Nederlands elftal voor spelers onder 17 jaar daarentegen levert een unieke prestatie: tijdens het EK
2012 in Slovenië prolongeert het de Europese titel. In een bloedstollende finale wint het team van KNVB-coach Albert Stuivenberg, net als het jaar ervoor,
van Duitsland.

Goede promotie voor Beach Soccer Team
Het Nederlands Beach Soccer Team speelt in Moskou een prima WK-kwalificatiereeks en kwalificeert zich voor de eindronde in Tahiti in 2013. Bovendien
genereert het nationale team hiermee landelijke aandacht voor het beach soccer. De prestaties zijn tevens een goede promotie voor het EK dat in de zomer
van 2012 plaatsvindt op het strand in Scheveningen.

Soccerlab

De KNVB introduceert Soccerlab. Deze digitale omgeving biedt de mogelijkheid videoanalyses en gerichte informatie over spelers en speelsters van de
(nationale) KNVB-selecties te verwerken. In navolging van internationale ontwikkelingen op dit gebied is het ook voor de KNVB noodzakelijk om hierin
progressie te boeken. De verwerkte gegevens van spelers en teams kunnen leiden tot betere teamprestaties. Ook houdt Soccerlab van elke speler in schrift
en beeld alle gespeelde wedstrijden bij.
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Opleidingen

De KNVB-opleidingen, inclusief die binnen de districten, zorgen voor een groter aantal competente trainers en scheidsrechters. 

Nieuw: opleiding voor Hoofden Jeugdopleiding
Eind augustus heeft de eerste bijeenkomst plaats van een cursus die, op basis van vragen uit het werkveld zelf, speciaal is ontwikkeld voor de Hoofden
Jeugdopleiding (HJO's) van de Regionale Jeugdopleidingen (RJO's). De HJO is verantwoordelijk voor de optimale balans tussen het algemene beleid,
(technisch) jeugdbeleid, de ontwikkeling van de kwaliteiten van de individuele spelers en de noodzakelijke randvoorwaarden. Het resultaat van deze
opleiding moet zijn dat de bedrijfstak voetbal en de jeugdopleidingen in het bijzonder een verdere professionaliseringsslag ondergaan.

Opleiding Keepercoach Pro speciaal voor trainers BVO's
Twaalf ex-keepers volgen in Zeist de eerste opleiding Keepercoach Pro. De opleiding voorziet in een behoefte, omdat veel (talentvolle) keepers binnen het
betaald voetbal, de top van het amateurvoetbal en de landelijke juniorendivisies vragen om een competente keepercoach. Keepercoach Pro leidt de
cursisten op in het met succes kunnen uitvoeren van de taken die hiervoor vereist zijn. 

Cursus Coach Betaald Voetbal / UEFA Pro
In mei start de cursus Coach Betaald Voetbal 2012/'13, met Giovanni van Bronckhorst als één van de negentien deelnemers. De ex-international en
bondsridder van de KNVB is werkzaam als assistent-trainer bij Feyenoord. Ook ex-international Peter van Vossen volgt de nieuwe cursus.

Introductie 'Voetbal Blessure Vrij'
Elk jaar lopen 650.000 veldvoetballers een blessure op. Vooral enkels (27%) en knieën (22%) moeten het ontgelden. Om deze voetbalblessures aan te
pakken ontwikkelt de KNVB, samen met stichting VeiligheidNL, het trainingsprogramma Voetbal Blessure Vrij. Het is beschikbaar via trainers.voetbal.nl en is
onderdeel van de Trainer-Coach-opleidingen van de KNVB. 

Fluiten leer je zo! speciale box voor pupillenscheidsrechters
'Fluiten leer je zo!' is een boek voor de beginnende scheidsrechter, maar óók voor begeleiders, trainers, coaches, ouders en andere belangstellenden is het
leerzaam materiaal. In de komende seizoenen zullen ook andere scheidsrechtersopleidingen in boekvorm aan bod komen. Bij elk boek verschijnt een dvd
met veel praktische en leerzame beelden. Hiermee kunnen scheidsrechters – al dan niet in opleiding – en ook anderen leren zo goed mogelijk te fluiten én
hun kennis vergroten.

Mentale weerbaarheid arbitrage

Kan een (assistent-)scheidsrechter omgaan met invloeden van buitenaf en veranderingen vóór, tijdens en na een wedstrijd? Kan hij zijn veerkracht vergroten
als beslissingen tijdens de wedstrijd tegenzitten? Als je weerbaar bent, kun je op een passende manier opkomen voor jezelf. Je kunt dan, met respect voor
de ander, je grenzen trekken. Weerbaarheid werkt preventief. Vooral het herkennen van weerstanden zorgt ervoor dat je sneller klaar bent voor de volgende
uitdaging. Om die reden past de KNVB het onderdeel mentale weerbaarheid in al zijn arbitrageopleidingen in. Voor (assistent-)scheidsrechters die al actief
zijn, biedt de bond een bijscholingsmodule aan. 

Zaalvoetballen: opleidingen in ontwikkeling 
Zaalvoetbal is, qua aantal beoefenaars, de grootste indoor teamsport van Nederland. De KNVB heeft de ambitie om zaalvoetbal goed op de kaart te zetten
en om hét zaalvoetbalknooppunt van Nederland te zijn. De KNVB-opleidingen voor coaches, arbiters en kader binnen het zaalvoetbal moeten daarom
aansluiten bij de wensen uit de markt. De cursus Jeugdzaalvoetballeider begint in maart in de vorm van een pilot. Onder verantwoordelijkheid van een
trainer die hoger gekwalificeerd is, bereidt de cursus de deelnemers voor op het vóór, tijdens en na wedstrijden begeleiden van jeugdteams.
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Sportmedische begeleiding

De KNVB heeft als enige nationale voetbalbond ter wereld zijn eigen Sportmedisch Centrum(SMC), dat als Centre of Excellence is gecertificeerd door de
FIFA. Het is hét expertisecentrum voor sportmedische begeleiding binnen de voetbalsport in Nederland.

Het Sportmedisch Centrum richt zich op de sportmedische begeleiding van nationale voetbalteams, op sportmedische begeleiding, diagnose en behandeling
van individuele (top)sporters én op het bevorderen van de gezondheid in het algemeen in en door de voetbalsport. Het SMC stelt voetbalkennis ter
beschikking en zorgt voor kwalitatief optimale teambegeleiding.

Universitair Centrum voor Sportgeneeskunde
Het SMC werkt al sinds 2002 samen met het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU), waaruit het Universitair Centrum voor Sportgeneeskunde (UCS)
is ontstaan. Dit geeft de kwaliteit van de zorg, het onderzoek naar en de behandeling van sportblessures een flinke impuls. Bovendien stelt dit de
betrokkenen in staat om kennis te bundelen en te delen, onder meer via hun website.

Drukbezochte website
Het SMC heeft een eigen website: www.smcknvb.nl, 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. Ook kunnen bezoekers zich aanmelden voor een consult, keuring of sportfysiotherapeutische behandeling.

Preventie blessures van groot belang

Jaarlijks treden er tijdens het sporten in Nederland zo'n 3,7 miljoen acute overbelastingsblessures op. Ongeveer 650.000 gevallen zijn het gevolg van
veldvoetbal. Voetbalblessures zijn verantwoordelijk voor veel persoonlijk leed, voetbal- en arbeidsverzuim én medische kosten. Preventie is dus vanuit zowel
sportief, sociaal-maatschappelijk als economisch oogpunt erg belangrijk. In opdracht van de KNVB heeft het UMCU daarom een groot onderzoek verricht
onder voetballers in het amateurvoetbal, naar het effect van de FIFA-methodiek 'De11'.

FIFA-methodiek 'De11'
'De11' bestaat uit tien oefeningen en richt zich voornamelijk op het verbeteren van coördinatie, stabiliteit, wendbaarheid en spierkracht in de benen. Het
onderzoek volgde in 2009/'10 een seizoen lang 23 teams van twee KNVB-districten. Een deel voerde warming-ups uit volgens de FIFAmethodiek, terwijl de
deelnemers uit de controlegroep hun gebruikelijke warming-up voortzetten.

Resultaten
TNO verzamelde de gegevens via het Blessureregistratie Informatie Systeem (BIS). Hieruit blijkt dat gedurende het seizoen 60 procent van de spelers uit
het onderzoek geblesseerd is geraakt, voornamelijk aan bovenbeen, knie of enkel. Uit de overige cijfers van het onderzoek blijkt echter geen duidelijk bewijs
te zijn voor vermindering van blessures dankzij 'De11'.

Hamstring
Wel laten de resultaten onder meer zien dat de hamstringblessure in het voetbal een veelvoorkomende is. Sportartsen van het SMC, Medisch Centrum
Haaglanden en het UMCU doen vervolgens wetenschappelijk onderzoek naar een nieuwe behandelmethode. Doel is acute hamstringblessures sneller en
beter te genezen. De eerste resultaten worden in 2013 verwacht.

Tapewijzer App
Samen met BSN medical ontwikkelt de KNVB een gratis Tapewijzer App. Deze geeft (sport)fysiotherapeuten en sportverzorgers duidelijkheid over hoe zij de
enkel het beste kunnen tapen, preventief of na een sportblessure. Met behulp van filmpjes en dia's toont een fysiotherapeut van de KNVB twee methodes.
De App ondersteunt tevens de expertise van de medische professional. 
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Boekje Voetbal Blessure Vrij
Veel voetbalblessures zijn met een goede warming-up en specifieke oefeningen te voorkomen, maar niet allemaal. Een goede, snelle Eerste Hulp Bij
Sportongevallen (EHBSO) is heel belangrijk. Het SMC heeft daarom samen met de Vereniging voor Sportgeneeskunde, het Oranje Kruis, stichting
Consument en Veiligheid en de KNVB Academie het boekje Voetbal Blessure Vrij ontwikkeld. Het boekje is in 2011/'12 opnieuw onderdeel van de lesstof in
de KNVB-opleidingen.

Module voor Trainer-Coach II
Het Sportmedisch Centrum levert 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. Denk aan de module 'relatie medisch-technische staf'.

Nieuwe warming-up
Daarnaast heeft het SMC, samen met de Academie, een nieuwe voetbalwarming-up ontwikkeld. Op basis van 'The 11+' van de FIFA verscheen, in
samenwerking met Consument en Veiligheid, een Nederlandse versie. Resultaat: twee dvd's met specifieke voetbalwarming-up- en stabiliteitsoefeningen. In
dit seizoen zijn deze oefeningen andermaal geïntegreerd in de KNVB-opleidingen voor trainer-coaches.

 

VERRICHTINGEN SMC

VERRICHTINGEN 2010/'11 2011/'12 VERSCHIL

Sportgeneeskunde    

- blessureconsulten 800 674 -126 -15,75%

- sportkeuringen 390 596 206 52,82%

- KNVB-teambegeleiding (mensdagen)* 481 388 -93 -19,33%

Sportfysiotherapie    

- zittingen (sportfysiotherapie, manuele therapie) 12.040 13.138 1.098 9,12%

- sportrevalidatie (mensdagen) 810 800 -10 -1,23%

- KNVB-teambegeleiding (mensdagen, incl. sportmasseurs) 1.030 807 -223 -21,65%

* De dagen teambegeleiding vallen veel lager uit omdat de mensdagen van het WK 2010 tot boekjaar 2010/2011 werd gerekend.
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Ontwikkeling en opleiding van de arbitrage

De KNVB en zijn afdeling Scheidsrechterszaken willen een eerlijk en sportief verloop van de wedstrijden in Nederland. Inzicht in aantallen scheidsrechters
(m/v) en hun leeftijden, evenals gerichte opleiding, kennisoverdracht en ondersteuning van verenigingsbeleid zijn van groot belang.

De KNVB wil de positie van de vaderlandse arbitrage versterken door op ieder internationaal A-toernooi aanwezig te zijn met een Nederlandse
scheidsrechter. De voetbalbond is dan ook trots dat het 'team (Björn) Kuipers' mag acteren tijdens het EUR0 2012 in Polen en Oekraïne. 

Doorstromen en maatwerk
AV en BV werken, via het talententraject, nauw samen om talentvolle scheidsrechters op te leiden naar hun eigen top. Het traject bestaat uit talententraject
BV en talententraject AV. De talenten in het eerste traject kunnen doorstromen naar het betaald voetbal. Zij volgen maatwerkbijeenkomsten en krijgen
zwaardere begeleiding, aangestuurd vanuit de sectie betaald voetbal. Hun beoordelingen verlopen alleen door rapporteurs uit het betaald voetbal, aan de
hand van de daar geldende criteria.

Voorbereidingsprogramma
De allerbeste scheidsrechters en assistenten krijgen vervolgens een contract om wedstrijden te leiden in het Nederlandse betaalde voetbal én voor de UEFA
en de FIFA. Het talententraject AV bestaat uit talentvolle scheidsrechters die eveneens in aanmerking komen voor talententraject BV. Zij volgen binnen het
KNVB-district een speciaal programma als voorbereiding hierop.

Verjonging en ambities

In de laatste vijf jaar vindt er een enorme verjonging van het scheidsrechterskorps plaats. In 2012 blijkt dat het aandeel scheidsrechters in de
leeftijdscategorie 16 tot 20 jaar is verviervoudigd. Het aantal scheidsrechters in de leeftijdscategorie 21 tot 30 jaar is procentueel zelfs bijna verdubbeld. Veel
van deze jonge scheidsrechters zijn ooit op 12/13-jarige leeftijd begonnen met de opleiding pupillenscheidsrechter. Verenigingen weten deze jongeren
steeds beter te behouden en verder te ontwikkelen, en de meest ambitieuzen onder hen willen graag de stap maken om voor de KNVB te fluiten. Dankzij het

talententraject hebben zij een fantastisch perspectief om de top te halen.
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Meer aandacht voor vrouwelijke scheidsrechters
Het aantal vrouwelijke scheidsrechters blijft stabiel. Wel is ook bij deze groep sprake van een duidelijke verjonging, hetgeen perspectief biedt. In het streven
het aantal vrouwelijke scheidsrechters te vergroten, organiseert de bond promotiebijeenkomsten onder leiding van prominente vrouwelijke assistent-
scheidsrechters. Hierin staan de spelregels centraal, maar uiteraard óók hoe leuk het is om scheidsrechter te zijn. In 2011/'12 worden hiermee zo'n
zevenhonderd vrouwen bereikt.

Brede basis
Bovendien ontvangt de bond naar aanleiding van deze bijeenkomsten de eerste aanmeldingen voor passende cursussen. Door een brede basis van
verenigingsscheidsrechters te creëren, probeert de bond ook het aantal vrouwelijke KNVB-scheidsrechters te verhogen. Een belangrijk onderdeel hiervan is
dat meer verenigingen ervan bewust raken dat het normaal is dat óók vrouwen een wedstrijd kunnen leiden. In de komende seizoenen zal de KNVB hieraan
dan ook extra aandacht besteden.

Actief bij en voor verenigingen

De amateurvereniging is de plek waar de meeste scheidsrechters actief zijn. In de laatste vijf jaar stijgt het aantal geregistreerde verenigingsscheidsrechters
met 50 procent. Dankzij de samenwerking met ARAG worden de eerste verenigingen die 'het goed voor elkaar' hebben, gecertificeerd. Bovendien helpt de
KNVB verenigingen met het opstellen of aanpassen van hun arbitragebeleid.

Enthousiasmeren
Net als in de afgelopen seizoenen kunnen ook in het verslagjaar alle verenigingen een BV-scheidsrechter 'aanvragen' om scheidsrechters te werven. Kevin
Blom en Serdar Gözübüyük geven invulling aan deze bijeenkomsten en enthousiasmeren jongeren én ouderen voor het vak. Aan de hand van videoclips
behandelen deze topscheidsrechters spelregelvragen, waarbij eenieder hen vragen kan stellen. Bijeenkomsten met ruim honderd aanwezigen zijn eerder
regel dan uitzondering.

Themabijeenkomsten
In heel Nederland starten voor de KNVB-scheidsrechters de eerste themabijeenkomsten, in plaats van – zoals voorheen – conditietesten en
spelregeltoetsen. De belangstelling voor deze niet-verplichte bijeenkomsten is zeer groot, met een gemiddeld opkomstpercentage van 54 procent. De
gemiddelde opkomst ten tijde van de conditietesten en spelregeltoetsen lag rond de 35 procent. Met de themabijeenkomsten bereikt de KNVB dus een
grotere groep scheidsrechters, die de bond graag helpt om zich verder te ontwikkelen. 

AANTAL SCHEIDSRECHTERS 
PER LEEFTIJDSCATEGORIE PER DISTRICT VELD

DISTRICT JAAR 15 - 20 JAAR 21 - 30 JAAR 31 - 40 JAAR 41 - 50 JAAR 51 - 60 JAAR 61 - 80 JAAR TOTAAL

Landelijk juli - 2011 1 1,0% 24 22,9% 25 23,8% 33 31,4% 17 16,2% 5 4,8% 105

 juli - 2012 2 1,9% 31 30,1% 27 26,2% 27 26,2% 13 12,6% 3 2,9% 103

               

Noord juli - 2011 41 5,5% 97 13,0% 75 10,1% 173 23,2% 201 27,0% 158 21,2% 745

 juli - 2012 59 7,9% 93 12,5% 76 10,2% 179 24,1% 196 26,4% 140 18,8% 743

               

Oost juli - 2011 83 6,6% 175 14,0% 128 10,2% 288 23,1% 303 24,3% 272 21,8% 1.249

 juli - 2012 112 8,5% 186 14,2% 136 10,4% 307 23,4% 303 23,1% 266 20,3% 1.310

               

West I juli - 2011 80 7,8% 161 15,7% 91 8,9% 226 22,1% 254 24,8% 212 20,7% 1.024

 juli - 2012 99 9,8% 159 15,8% 81 8,0% 230 22,8% 243 24,1% 195 19,4% 1.007

               

West I I juli - 2011 59 6,8% 163 18,9% 100 11,6% 165 19,1% 217 25,1% 160 18,5% 864

 juli - 2012 86 10,0% 161 18,7% 105 12,2% 165 19,1% 207 24,0% 138 16,0% 862

               

Zuid I juli - 2011 38 4,3% 115 13,0% 82 9,3% 217 24,6% 247 28,0% 184 20,8% 883

 juli - 2012 68 7,5% 120 13,3% 86 9,5% 215 23,9% 239 26,5% 173 19,2% 901

               

Zuid I I juli - 2011 29 4,9% 77 12,9% 60 10,1% 120 20,2% 169 28,4% 140 23,5% 595

 juli - 2012 49 7,6% 87 13,4% 59 9,1% 149 23,0% 163 25,1% 142 21,9% 649

               

Totaal juli - 2011 331 6,1% 812 14,9% 561 10,3% 1.222 22,4% 1.408 25,8% 1.131 20,7% 5.465

 juli - 2012 475 8,5% 837 15,0% 570 10,2% 1.272 22,8% 1.364 24,5% 1.057 19,0% 5.575
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Voetbal moet voor iedereen aantrekkelijk zijn. De KNVB werkt aan het nóg verder verhogen van de populariteit. Om meer
mensen te binden, wil de bond extra spanning voor deelnemer én toeschouwer, in een altijd vriendelijke, veilige en
attractieve omgeving. Ook entertainment en commerciële kansen spelen een voorname rol, naast werving en behoud, onder
meer via het bieden van voetbal op maat. 

Seizoen 2011/'12 biedt een stroom aan ontwikkelingen. Voetbal.nl verleent bijvoorbeeld nóg uitgebreidere digitale en mobiele
services. Sponsors en partners adopteren tal van voetbalproducten. De supportersclub OnsOranje wordt steeds
zichtbaarder. De inzet van social media groeit. Een frisse samenwerking leidt tot 'normalisatie'. BVO's tonen beter
gastheerschap. De BeNe League voor vrouwen wordt een feit. Bestuurders bezoeken massaal de KNVB Kennisdagen en het
Bestuurderscongres. En de voetbalbond zet, onder andere, meer dan ooit in op 'belevenissen' en goed gevulde stadions.
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OnsOranje zichtbaarder dan ooit

'Voetbal is en blijft hot'; hetzelfde geldt voor het Nederlands elftal. OnsOranje, het supportersplatform van de KNVB, is op steeds meer plaatsen en kanalen
zichtbaarder dan ooit. 

OnsOranje wil de Oranjesupporters dichter bij Oranje brengen en de betrokkenheid van (nieuwe) supporters vergroten. Na enkele jaren van samenwerking
met de Supportersclub Oranje (SCO) gaat het platform van de bond in juli 2011 op eigen voet verder. 851 leden stappen over vanuit SCO en OnsOranje
groeit in een jaar tijd naar 3.078 leden. Deze groei is met name te danken aan de kaartverkoop voor EUR0 2012; de campagne Jouw ticket tot Oranje levert
ruim 1.700 nieuwe leden op.

Sterke groei social media
OnsOranje voorziet leden en overige fans van het laatste nieuws via onsoranje.nl, de nieuwsbrief en social media (Hyves, Facebook, Twitter en YouTube).
De nieuwsbrief verschijnt maandelijks en rond wedstrijden wekelijks, en heeft 40.000 abonnees. De social media-kanalen groeien sterk, vooral tijdens het
EK. Op Hyves heeft OnsOranje 240.500 leden; een groei van 3 procent. Op Facebook heeft het supportersplatform 13.000 leden (100 procent groei) en op
Twitter 20.000 volgers (35 procent groei).

Live streams, game en OnsOranje App
Vele duizenden mensen bekijken de filmpjes van OnsOranje op YouTube. Best bekeken video, met 270.000 views, is een panna van Wesley Sneijder
tijdens een EK-training. De live streams van de trainingen in Krakau worden bekeken door 100.000 mensen en de live stream van het Oranjeplein in
Charkov door 70.000. Daarnaast nemen duizenden fans deel aan de online game Samen achter Oranje op Hyves en Facebook, en downloaden ruim 85.000
mensen de OnsOranje App op hun mobiel.

Privileges
OnsOranje-leden kunnen deelnemen aan unieke acties. Zo kunnen zij hun (klein)kind opgeven als Staatsloterij Voetbalvriendje of reporter tijdens de Kids
Persconferentie. Tijdens elke thuisinterland van het Nederlands elftal is OnsOranje aanwezig op het OnsOranjePark met een balie en fotodoek. En bij de
'uitzwaaiwedstrijden' is er een geslaagd experiment met een speciale fotoactiviteit.

Oranjeplein in Charkov
Letterlijk het meest zichtbaar is OnsOranje tijdens de EK-festiviteiten op het Oranjeplein in Charkov. In de speelstad in Oekraïne zijn rondom elk groepsduel

KIJKCIJFERS
KIJKCIJFERS NEDERLANDS ELFTAL 2011/’12 AANTAL KIJKDICHTHEID MARKTAANDEEL ZENDER SOORT BEST BEKEN PROGRAMMA OP BETREFFENDE  AVOND 

Nederland - San Marino vrijdag 2 september 2011 20.30 uur 1.930.000 12,7 31,3 Veronica EK kwalificatie Nederland - San Marino (Vero) 1.930.000

Finland - Nederland dinsdag 6 september 2011 19.00 uur 2.151.000 14,1 34,7 Veronica EK kwalificatie Finland - Nederland (Vero) 2.151.000

Nederland - Moldavië vrijdag 7 oktober 2011 20.30 uur 1.749.000 11,5 23,4 Veronica EK kwalificatie The Voice of Holland (RTL4) 3.298.000

Zweden - Nederland dinsdag 11 oktober 2011 20.00 uur 2.294.000 15 32,8 Veronica EK kwalificatie Zweden – Nederland (Vero) 2.294.000

Nederland - Zwitserland vrijdag 11 november 2011 20.30 uur 1.352.000 8,9 17,6 Veronica oefeninterland The Voice of Holland (RTL4) 3.288.000

Duitsland - Nederland dinsdag 15 november 2011 20.45 uur 2.600.000 17 36,5 Veronica oefeninterland Duitsland – Nederland (Vero) 2.600.000

Engeland - Nederland woensdag 29 februari 2012 20.45 uur 2.245.000 14,6 31,7 Veronica oefeninterland Engeland – Nederland (Vero) 2.245.000

FC Bayern München - Nederland dinsdag 22 mei 2012 20.30 uur 1.968.000 12,8 33,8 SBS6 oefeninterland Bayern München – Nederland (SBS6) 1.968.000

Nederland - Bulgarije zaterdag 26 mei 2012 20.00 uur 1.616.000 10,5 34,5 SBS6 oefeninterland Nederland – Bulgarije (SBS6) 1.616.000

Nederland - Slowakije woensdag 30 mei 2012 20.30 uur 2.488.000 16,2 42,3 SBS6 oefeninterland Nederland – Slowakije (SBS6) 2.488.000

Nederland – Noord-Ierland zaterdag 2 juni 2012 20.00 uur 2.603.000 17 42,7 SBS6 oefeninterland Nederland – Noord-Ierland (SBS6) 2.603.000

UEFA EURO 2012

Nederland - Denemarken zaterdag 9 juni 2012 18.00 uur 6.813.000 44,5 87 Ned. 1 EK 2012 Nederland – Denemarken (Ned1) 6.813.000

Nederland - Duitsland woensdag 13 juni 2012 20.45 uur 7.983.000 52,1 83,2 Ned. 1 EK 2012 Nederland – Duitsland (Ned1) 7.983.000

Portugal - Nederland zondag 17 juni 2012 20.45 uur 7.992.000 52,1 82,5 Ned. 1 EK 2012 Portugal – Nederland (Ned1) 7.992.000

van Oranje tussen de 10.000 en 15.000 Nederlanders aanwezig en op 13 juni, de dag van Nederland-Duitsland, in totaal zelfs meer dan 60.000 mensen.
OnsOranje en SCO dragen samen zorg voor de organisatie, waarbij eerstgenoemde het voortouw neemt.
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Armin van Buuren

Vaste DJ is Jens Timmermans van Radio 538 en naast optredens van Danny de Munk, Danny Lukassen, Het Feestteam en De D!kdakkers is het absolute
hoogtepunt het door OnsOranje geregelde optreden van Armin van Buuren. Dankzij het Oranjeplein en de Oranjeparades naar het stadion beleven de
Oranjesupporters, maar óók vele tienduizenden inwoners van Charkov, geweldige dagen. Onafhankelijk van de resultaten op het veld.

Sponsors adopteren voetbaldoelgroepen

Voetbal is en blijft hot. De impact en maatschappelijke kracht van 1,2 miljoen actief bij de voetbalsport betrokken Nederlanders is bij de sponsors van de
KNVB inmiddels goed bekend. Straatvoetbal voor kinderen is al een paar jaar lang het domein van Calvé. Continental sponsort de opkomende trend onder
35+'ers: 7x7 voetbal op een half veld. Albert Heijn zal met ingang van seizoen 2012/'13 het 106 jaar oude schoolvoetbal ondersteunen. En zo zijn er méér
voetbaldoelgroepen onder de vlag van de nationale voetbalbond waaraan commerciële partners zich met veel hartstocht verbinden.

Welpenvoetbal en wereldwijd programma
Onder veilig toezicht van de ING-leeuw kunnen de jongste jongens en meisjes spelenderwijs leren voetballen binnen het programma Minipupillen spelen
Welpenvoetbal, waarna ze kunnen doorstromen naar de stoere Jonge Leeuwen-community. Nike geeft voetballers een extra kans om de top te halen in het
wereldwijde programma The Chance. Verder lijkt het nog slechts een kwestie van tijd te zijn voordat ook het meisjes- en vrouwenvoetbal, zaalvoetbal en
Beach Soccer een sponsor mogen verwelkomen.

Ondersteuning voor clubs en bestuurders
Bovendien staat Amstel onder andere tijdens de KNVB Kennisdagen klaar voor amateurclubs om de kantine, oftewel de 'huiskamer' van de vereniging, nog
waardevoller te maken. UNIT4 helpt bestuurders van amateurverenigingen hun werk te vergemakkelijken door kennis te delen via bijvoorbeeld het KNVB
Bestuurderscongres en de Bepaal Je Ambitie-tool. En Volkswagen faciliteert verenigingen met de online rij-assistent TeamAssist, die het organiseren van
rijden naar wedstrijden stukken makkelijker maakt.

Stimulansen voor jongeren en scheidsrechters
Adecco speelt met Mission KNVB handig in op de aantrekkingskracht van het merk KNVB in al zijn geledingen. Door een virtuele loopbaantest te doorlopen
en via social media stemmen te verzamelen, maken jongeren kans op een leerzame, professionele 'meeloopdag' in Zeist. Daarnaast sponsort ARAG de
scheidsrechters; niet alleen de bekende namen, óók de tienduizenden in het amateurvoetbal. Bijvoorbeeld door gratis juridische hulp te bieden in de
spaarzame gevallen van molestatie op het veld.
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Streven naar nog meer bezoekers

Het Nederlands elftal leeft enorm, ook in het seizoen 2011/'12. Toch beseft de KNVB dat het bij thuisinterlands veel meer dan voorheen actief moet inzetten
op goed gevulde stadions.

De KNVB merkt dat er twee belangrijke vooroordelen weggenomen moeten worden. Ten eerste leeft bij veel potentiële bezoekers het idee dat kaarten duur
zijn. Ten tweede denken veel fans dat voor het bezoeken van een (thuis)wedstrijd van Oranje een clubcard of lidmaatschap van de supportersclub is vereist.
Dit terwijl uiteindelijk, zo goed als altijd, sprake is van een vrije verkoop.

Supporters beter informeren
De KNVB is met ingang van 1 januari 2011 nadrukkelijker aan de slag gegaan om Oranjesupporters te bereiken en te informeren, in samenwerking met
onder andere sponsoren. Niet door veel geld te steken in campagnemiddelen, wél door meer initiatieven te ontplooien op het gebied van communicatie. Doel
is om een grotere groep Nederlanders ervan bewust te maken dat het bezoeken van een interland zeer toegankelijk is. Tegelijkertijd bieden deze platforms
andere (indirecte) manieren van kaartverkoop.

Intensieve samenwerking met partners
De strategie heeft effect. De extra inzet en de nieuwe methode stimuleren de kaartverkoop enorm. Om zoveel mogelijk Oranjesupporters live te kunnen laten
genieten, kiest de KNVB ook bewust voor stadions met de grootste capaciteit. Bijkomstig effect van deze volle stadions is bovendien een hogere omzet dan
begroot. Verder blijkt telkens dat een aanzienlijk percentage van de aanwezige fans voor het eerst een wedstrijd van Oranje bezoekt. Het potentieel aan
bezoekers is dus groot. Een reden voor de KNVB om de samenwerking met zijn partners op het gebied van kaartverkoop verder te intensiveren.

Happening
Bij dit alles is 'imago' een sleutelwoord. Toeschouwers zien de beste voetballers van het land in actie, maar ervaren óók een Oranje belevenis. De wedstrijd
zelf is onderdeel van een dag of avondje uit, omkleed met veel entertainment. Thuiswedstrijden van het Nederlands elftal zijn een happening voor jong en
oud, niet in het minst dankzij de aanwezigheid van het OnsOranje-park en andere OnsOranjeactiviteiten.

Overige nationale teams
Bij thuisinterlands van het Nederlands vrouwenelftal, Jong Oranje en de diverse nationale jeugdteams is vooral de regiofunctie sterk. Met name bij de laatste
teams treden grote amateurverenigingen met een actief clubleven en een grote achterban op als gastheer en dit bevordert het aantal toeschouwers. Het
Nederlands vrouwenelftal trekt in toenemende mate belangstelling dankzij de eigen prestaties, maar ook dankzij de algeheel stijgende populariteit van het
meisjes- en vrouwenvoetbal. Jong Oranje speelt verspreid over het land en er zijn onder meer speciale kaartenacties gericht op jeugd en scholen.

TOESCHOUWERS
TOESCHOUWERSAANTALLEN  
THUISINTERLANDS NEDERLANDS ELFTAL 2011/’12 AANTAL TOESCHOUWERS STADION SOORT

Nederland – San Marino vrijdag 2 september 2011 20.30 uur 33.778 Philips Stadion EK-kwalificatie

Nederland – Moldavië vrijdag 7 oktober 2011 20.30 uur 47.055 Stadion Feijenoord EK-kwalificatie

Nederland - Zwitserland vrijdag 11 november 2011 20.30 uur 46.009 ArenA oefeninterland

Nederland - Bulgarije zaterdag 26 mei 2012 20.00 uur 43.217 ArenA oefeninterland

Nederland - Slowakije woensdag 30 mei 2012 20.30 uur 44.830 Stadion Feijenoord oefeninterland

Nederland - Noord-Ierland zaterdag 2 juni 2012 20.00 uur 49.669 ArenA oefeninterland
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Ommekeer in denken leidt tot prachtige finales

De laatste twee nationale bekerfinales, die tussen Ajax en FC Twente (2011) en die tussen PSV en Heracles Almelo (2012), zijn prachtige voorbeelden van
hoe het moet. Er is in Nederland echt sprake van bekerkoorts, in een veilige en fantastische atmosfeer. Dankzij de verfrissende samenwerking tussen
KNVB, politie, gemeente Rotterdam en clubs ontstaat geen enkele wanklank. Het is een gevolg van een ommekeer in denken en doen. 'Risico's uitsluiten',
'voorkomen' en 'maatregelen treffen' maken plaats voor open gesprekken, nieuwe ideeën en andere benaderingen.

Uitstekende voorbeelden
Door in gezamenlijkheid te brainstormen over nieuwe kansen ontstaat uiteindelijk de zo gewenste 'normalisatie'. Betrokken partijen focussen niet langer
vooral op supporters die kwaad in de zin hebben, maar richten zich juist in eerste instantie op het grote aantal mensen dat met veel plezier voetbal wil
beleven. Vertrekpunt is dat clubs zonder restricties kunnen aangeven hoe zij denken dat hiervoor de beste omstandigheden kunnen worden gecreëerd. Een
soepele vervoersregeling, meer dan voorheen gebaseerd op het verlenen van service en het zo goed mogelijk faciliteren van de samen reizende supporters,
resulteert in veel tevreden gezichten. Dit is eveneens het geval bij de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal, die andere 'KNVB-wedstrijd'; goed voorbeeld van
de bekerfinale in Rotterdam doet in Amsterdam goed volgen.
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'Normalisatie': spontaan naar het stadion

De KNVB voert, samen met de clubs, een campagne gericht op 'normalisatie' van de veiligheidssituatie in de stadions. Uitgangspunt: het bezoeken van
wedstrijden moet voor de gewone supporters leuker en laagdrempeliger worden.

Dit streven was al vastgelegd in het Kader voor beleid Voetbal en Veiligheid (mei 2011). Het houdt onder meer in: minder verplichte combiregelingen voor
vervoer, minder hekken, minder rigide toegangscontroles en een betere ontvangst van het uitpubliek.

Ongestoord
De KNVB wil wat eigenlijk iederéén wil: dat een voetbalwedstrijd een uitje is waar je ongestoord, veilig en met plezier naartoe gaat. Iedereen moet in het
weekend spontaan kunnen besluiten om, al dan niet met de kinderen, naar het stadion te gaan. Het zou net zo makkelijk en laagdrempelig moeten zijn als,
bijvoorbeeld, een middagje naar de bioscoop.

Keihard, maar gericht aanpakken
Er moet geen sprake meer zijn van exorbitante veiligheidsmaatregelen of grote politie-inzet. Wél moeten diegenen die het voetbal onveilig maken en het
voor de gewone supporters verpesten, keihard worden aangepakt. Maar wel met gerichte maatregelen: de goeden mogen niet onder de kwaden lijden.

Beter gastheerschap

Ook de ontvangst van uitsupporters moet vriendelijker en gastvrijer. Het Auditteam Voetbal en Veiligheid presenteert in het najaar van 2011 het rapport
Uitsupporters Centraal. Hieruit blijkt dat het met de ontvangst van het uitpubliek, de zichtlijnen in het uitvak en de voorzieningen voor bezoekers in veel
stadions nog niet goed is gesteld. De KNVB onderschrijft volledig het uitgangspunt van het Auditteam dat de clubs moeten werken aan beter gastheerschap
voor uitsupporters.

 

Bewustwording
Veel BVO's maken hiermee al een belangrijk begin. Zij pakken de aanbevelingen van het Auditteam op en gaan aan de slag om de ontvangst van het
bezoekende publiek te verbeteren. Het beleid dat gericht is op normalisatie en gastvrijheid laat al de eerste resultaten zien. Vrijwel alle clubs raken bewust
van het belang van een nette ontvangst – al dan niet met een kop koffie.

Geslaagde voorbeelden
In veel stadions worden de cateringvoorzieningen voor de uitsupporters verbeterd. FC Groningen draait een geslaagde pilot met gratis kaarten voor het
gastenvak. FC Twente rust het nieuwe uitvak uit met een flexibele, zogenaamde lexaanwand, die bij laagrisicowedstrijden omlaag kan. Bovendien bekijken
veel clubs hoe zij de zichtlijnen voor de bezoekende toeschouwers kunnen verbeteren. Denk hierbij aan: netten weg, lexaanwanden en minder hekken.

Terugdringen 'combiregelingen'

De verplichte combiregeling vervoer is, zo blijkt uit het rapport, veel supporters een doorn in het oog. De KNVB is groot voorstander van het terugdringen
van het aantal van deze regelingen. In Nederland wordt hiervan – ook in vergelijking tot andere landen – uitzonderlijk vaak gebruikgemaakt. Gevolg is dat
veel (gewone) fans afhaken bij uitwedstrijden van hun club. De sleutel voor het terugdringen van de 'combi's' ligt uiteindelijk bij de gemeenten. Zij moeten
bereid zijn stappen te zetten.  

Meer maatwerk
Veel clubs zoeken de dialoog met hun gemeente. Bovendien vinden zij, en onder meer de KNVB, dat risicomijdend gedrag moet plaatsmaken voor een
realistische risico-inschatting, met plaats voor maatwerk. In het seizoen 2011-2012 was bij 45% van de wedstrijden sprake van een verplichte combiregeling.
Twee seizoenen ervoor was dat nog 65%. De campagne van de KNVB en de BVO's voor minder verplichte combiregelingen krijgt dus –langzamerhand –
effect.

Concreet plan van aanpak
Begin 2012 stelt de KNVB samen met politie, Openbaar Ministerie (OM), gemeenten en het ministerie van Veiligheid en Justitie een Landelijk actieplan
Voetbal en Veiligheid op. Hierin committeren alle partners zich aan de afspraken uit het Kader voor beleid Voetbal en Veiligheid om te komen tot minder
risicowedstrijden en minder combi's. Daarnaast bestaat het plan van aanpak uit concrete actiepunten gericht op vergroting van de voetbalveiligheid en
aanpak van ordeverstoorders.
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Lokale actieplannen
BVO's en hun gemeenten wordt gevraagd het Landelijk actieplan vóór september 2012 om te zetten in een concreet, lokaal actieplan. Daarin moeten zij
onder meer aangeven hoe zij verder invulling gaan geven aan het streven naar normalisatie en vergroting van de gastvrijheid voor uitsupporters.

Kortom
Er wordt in 2011/'12 dus iets in beweging gezet. Veel clubs maken samen met hun lokale partners een start met normalisatie en met de implementatie van
het Kader voor beleid Voetbal en Veiligheid. Dat begint zijn vruchten af te werpen. Zo blijkt uit het laatste fanonderzoek dat steeds meer mensen met hun
kinderen naar de stadions gaan, precies wat onder meer de KNVB zo graag wenst.

Veiligheid betaald voetbal en amateurvoetbal

De KNVB zet zich opnieuw in voor een veilig en gastvrij sportklimaat, voor zowel actieve als passieve deelnemers. Er zijn incidenten, maar óók positieve
ontwikkelingen en trends.

Zoals bij het thema Normalisatie al is aangegeven, werkt de bond, in nauwe samenwerking met overheid en clubs, aan het invoeren van de uitgangspunten
uit het Kader voor beleid Voetbal en Veiligheid van mei 2011. Gezamenlijk optreden moet leiden tot preventie van incidenten en – waar deze zich toch
voordoen – krachtig en direct ingrijpen. Daders worden hard aangepakt, op een dusdanige manier dat de overgrote meerderheid van goedwillende fans
buiten schot blijft.

Incidenten
Enkele in het oog springende incidenten bij wedstrijden in het betaald voetbal overschaduwen de eerste seizoenshelft:

de Maasgebouwrellen (september 2011) voorafgaand aan Feyenoord-De Graafschap;
de rellen na afloop van N.E.C.-Vitesse (oktober 2011);
de gebeurtenissen bij FC Utrecht-FC Twente (december 2011);
de veldbestorming en aanval op AZ-keeper Esteban bij het KNVB Bekerduel Ajax-AZ (december 2011).

De KNVB reageert hard en legt alle geïdentificeerde betrokkenen – in het bijzonder degenen die zich schuldig hebben gemaakt aan geweld tegen politie of
stewards – jarenlange stadionverboden op.

Landelijke maatregelen

Naar aanleiding van deze betreurenswaardige incidenten haalt minister Opstelten de voor najaar 2012 geplande evaluatie van de Voetbalwet naar voren. De
KNVB verwelkomt die stap, want lobbyt al lange tijd voor aanscherping van deze wet. De bond grijpt de versnelde evaluatie aan om in de politiek aandacht
te vragen voor een aantal zaken die de effectiviteit van de wet zullen vergroten, zoals:

verhogen van de pakkans. Onder andere door meer te investeren in recherchecapaciteit. 'Liever een peloton rechercheurs dan een peloton ME';
vaker opleggen van de meldplicht. Ook bij wedstrijden van Nederlandse clubs in het buitenland;
standaard landelijke gebieds- en stadionverboden, in plaats van lokaal geldende gebiedsverboden;
meer mogelijkheden om groepsgedragingen aan te pakken. 'Sta je erbij, dan hoor je erbij';
flinke oprekking van de geldende sanctietermijnen van drie maanden en hogere boetes.

Plan van aanpak
Daarnaast stelt de KNVB in 2011/'12 samen met het ministerie van Veiligheid en Justitie, politie en OM een landelijk plan van aanpak voor voetbal en
veiligheid op, door BVO's en gemeenten in het komende seizoen uit te werken in lokale plannen van aanpak. 

Aantal wanordelijkheden
Ondanks de genoemde incidenten, die veel media-aandacht krijgen, is het totaalplaatje op veiligheidsgebied in het betaald voetbal vergelijkbaar met – of
zelfs iets gunstiger dan – het op dit gebied goed en rustig verlopen seizoen 2010/'11. De aanklager betaald voetbal stelt in 2011/'12 na wanordelijkheden bij
59 wedstrijden een (voor)onderzoek in. 

Positieve trend

Genoemde incidenten daargelaten, ziet de KNVB een voortzetting van de positieve trend van de afgelopen jaren. Dat is ook terug te vinden in de meest
recente fanonderzoeken van de Eredivisie en de Jupiler League. 98 procent van de respondenten geeft hierin aan zich (vrijwel) altijd veilig tot zeer veilig te
voelen in de stadions. Ook nemen mensen steeds vaker hun kinderen mee.

Aantal spreekkoren nog nooit zo laag
Positief is ook de afname – voor het tweede jaar op rij – van het aantal spreekkoren in het betaalde voetbal. Dit is in de afgelopen seizoenen nooit zo laag
geweest. Het aantal zaken met betrekking tot spreekkoren daalde vorig seizoen al drastisch, van vijfentwintig naar zestien. De KNVB gaat in 2011/'12 in
gesprek met supporters, een aantal clubs en enkele Joodse organisaties om werk te maken van het uitbannen van kwetsende en discriminerende
spreekkoren. De harde aanpak lijkt zijn vruchten af te werpen. De daling zet zich voort, naar een aantal van dertien. 
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Toename vechtpartijen
Minder positief is de toename van het aantal confrontaties en/of vechtpartijen, voor het vijfde achtereenvolgende jaar. Confrontaties en vechtpartijen vormen
de meest voorkomende incidenten.

Stadionverboden

Seizoen

Aantal door KNVB
opgelegde civielrechtelijke

stadionverboden
2008/2009 741
2009/2010 641
2010/2011 333
2011/2012 601

In totaal krijgen 601 mensen een landelijk stadionverbod. Er is hiermee geen continuering van de forse daling van het vorig seizoen. Een groot aantal
stadionverboden is terug te voeren op de grote incidenten (Maasgebouwrellen en rellen bij FC Utrecht-FC Twente en N.E.C.-Vitesse).

Delicten in of bij stadions
Het OM meldt 380 van de 601 stadionverboden aan, de clubs de overige. Van de door het OM aangemelde verboden zijn er 313 naar aanleiding van
delicten in (de directe omgeving van) de stadions. Ook deze excessen zijn voor een belangrijk deel gerelateerd aan de genoemde grootste incidenten, die
zich voornamelijk in de directe omgeving van de stadions voordoen.

Meer incidenten buiten de stadions
Opnieuw vinden echter de meeste incidenten plaats buiten de stadions. Dat bevestigt de trend van de afgelopen jaren dat vandalen en geweldplegers vaker
dáár hun agressie botvieren. Het is een gevolg van alle maatregelen die de clubs hebben getroffen en de grote investeringen die zij de laatste jaren hebben
gedaan in hun eigen veiligheidsorganisatie en infrastructuur.

Verbeterde veiligheidsorganisaties
De kwaliteitsmetingen die de KNVB laat verrichten naar de veiligheidsorganisaties van de BVO's in de Eredivisie en Jupiler League, onderschrijven dit beeld.
Over de hele linie blijkt de kwaliteit opnieuw toe te nemen. De BVO's doen veel om hun veiligheidsorganisatie door te ontwikkelen en vast te leggen.

Tot slot: mooie tweede seizoenshelft!
Het voetbalseizoen sluit op positieve wijze af. In de tweede seizoenshelft ziet voetballend Nederland prachtige voetbalfeesten met mooie sfeer- en
publieksacties. Zo doet Ajax de bekerwedstrijd tegen AZ over in een stadion vol euforische kinderen, een actie waarbij het voetbal heel wat kinderharten
voor zich wint. Daarnaast verloopt ook onder meer de KNVB Bekerfinale tussen PSV en Heracles Almelo zonder wanklanken in een bijzonder positieve
sfeer.
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Werving en behoud leden

Het seizoen staat vooral in het teken van ondersteuning van verenigingen bij het implementeren van nieuw voetbalaanbod, naast het uitvoeren van gerichte
wervingsacties voor nieuwe leden. De verkregen VWS-subsidie voor de uitrol van succesvol voetbalaanbod, in het kader van Sport en Bewegen in de Buurt
2011, geeft hieraan een belangrijke extra impuls.

 

Zaalvoetbal

Binnen het zaalvoetbal zet de KNVB stevig in op de jeugd, met vier nieuwe zaalvoetbalproducten:

de zaalvoetbalacademie;
zaalvoetbal scholencompetitie basisonderwijs;
zaalvoetbal scholencompetitie voortgezet onderwijs;
zaalvoetbal op het MBO.

Pilot zaalvoetbalacademies
Met behulp van de subsidie zet de KNVB bij top- en eredivisieverenigingen een pilot op met vijftien zaalvoetbalacademies. Deze zijn gericht op een
laagdrempelige kennismaking met zaalvoetbal. De academie biedt geïnteresseerde jeugdige deelnemers vervolgens de mogelijkheid door te stromen naar
het reguliere aanbod van de vereniging.

Locaties
Er verrijzen zaalvoetbalacademies bij FC Plubos (Alkmaar), SC Noordzee (Scheveningen), CFE Ciba/VDL (Eindhoven), ZVV Campus (Maastricht), ZVV Os
Lusitanos (Amsterdam), ZVV Cambuur (Leeuwarden), FC Presikhaaf (Arnhem), FC Pernis (Pernis), WMC (Winschoten), HHC (Hardenberg), Fermonia Boys
(Roermond), TFC Bunga Melati (Tilburg), FC Etten-Leur (Etten-Leur), De Reigers (Vianen) en FC Marlène (Heerhugowaard).

Meer academies
De zaalvoetbalacademie richt zich op jongens en meisjes in de leeftijd van 12 tot en met 18 jaar die nog geen lid zijn van een (zaal)voetbalvereniging. De
activiteiten zullen ook in de komende seizoenen worden voortgezet. De pilot wordt in 2012 afgerond, waarna in 2013 landelijk bij geïnteresseerde
(zaal)voetbalverenigingen meer zaalvoetbalacademies het levenslicht zien.

Zaalvoetbal en onderwijs
In 2011/'12 ligt bij de ontwikkeling van nieuw zaalvoetbalaanbod ook de nadruk op het ontplooien van initiatieven op, rondom en in samenwerking met
onderwijsinstellingen. Dit vanwege de populariteit van zaalvoetbal onder schoolgaande jongeren. Het initiatief sluit naadloos aan bij de doelstellingen vanuit
het beleidskader Sport, Bewegen en Onderwijs van de ministeries OCW en VWS. Voor elk van de drie hoofdsegmenten voor zaalvoetbal in het onderwijs –
basisonderwijs (PO), middelbaar onderwijs (VO) en middelbaar beroepsonderwijs (MBO) – is er nu zaalvoetbal op maat.

Basisscholencompetitie
Voor het basisonderwijs is er de basisscholencompetitie zaalvoetbal, ontstaan in het Amsterdamse stadsdeel Oost. Jongens en meisjes uit groep 7 en 8
komen er onder de vlag van hun school wekelijks uit in een competitie georganiseerd door de KNVB en de betrokken zaalvoetbalvereniging (FC Golden
Stars). Aankomend seizoen zal deze competitie worden uitgebreid naar de stadsdelen Zuidoost en Nieuw-West. Uitbreiding naar andere regio's volgt naar
verwachting eveneens op korte termijn.

Voortgezet onderwijs en MBO
In Rotterdam maken ook leerlingen uit het voortgezet onderwijs kennis met een zaalvoetbal scholencompetitie. Later organiseert de KNVB samen met de
lokale verenigingen ook in Hoorn, Maastricht, Den Haag, Heerenveen en Amsterdam dergelijke competities. Voor het MBO initieert de KNVB, in

http://www.creada.nl/secure/201206141522/organiserenenfaciliteren.html
http://www.creada.nl/secure/201206141522/belevenenbinden.html
http://www.creada.nl/secure/201206141522/ontwikkelenenwinnen.html
http://www.creada.nl/secure/201206141522/samenvoetballenensamenleven.html


samenwerking met de MBO-raad, voor het tweede seizoen een nationaal kampioenschap voor jongens en meisjes. Het toernooi breidt zich uit met
voorrondes in Amsterdam, Goes, Heerenveen, Rotterdam en Sittard. Landelijk nemen honderd teams uit het hele land hieraan deel.

'Show it'
Een nieuw logo en bijbehorende communicatiestijl van KNVB zaalvoetbal begeleiden de nieuwe initiatieven en activiteiten gericht op de jeugd. Het moet
leiden tot betere zichtbaarheid en een groter onderscheidend vermogen. Onder het motto 'show it' zet de bond het zaalvoetbal meer en meer op de kaart. Zo
zijn er experimenten met het uitzenden van wedstrijden van de play-offs uit de topdivisie op internet (samenvatting en live-streams). Daarnaast is KNVB
zaalvoetbal voor het eerst actief op Twitter en Facebook en is er bovendien een nieuwe KNVB-website voor zaalvoetbal op komst

Straatvoetbal

Net als in voorgaande seizoenen nemen vele enthousiaste jongens en meisjes in de leeftijd van 6 tot en met 12 jaar deel aan KNVB Calvé Straatvoetbal.
Hieronder vallen 24 toernooien, die de sponsor en naamgever organiseert bij supermarktketens. KNVB Calvé Straatvoetbal telt dit seizoen meer dan 9.000
deelnemende teams met in totaal ruim 45.000 kinderen. Eind juni strijden, volgens traditie, de beste teams op De Dam in Amsterdam om het Nederlands
kampioenschap straatvoetbal. Kijk voor een sfeerimpressie op www.knvbstraatvoetbal.nl

Brug tussen wijk en vereniging
De herpositionering van het KNVB Calvé straatvoetbaltoernooi komt dit seizoen tot een eind. Hierin staat dat de KNVB zich vanaf seizoen 2012/'13 nog
meer gaat focussen op de kracht en groei van de gemeentelijke straatvoetbaltoernooien, die tot stand komen in nauwe samenwerking met lokale instanties.
Al in 2011/'12 stijgt het aantal gemeentelijke straatvoetbaltoernooien van 40 naar 46 deelnemende gemeenten (zie grafiek). Deze toernooien bieden
voetbalverenigingen bovendien een platform voor samenwerking in de wijk. Door in de toekomst lokale verenigingen nog meer actief te betrekken bij deze
toernooien, probeert de KNVB een brug te slaan van de wijk naar de vereniging.

Meer informatie over het KNVB Straatvoetbal: www.knvbstraatvoetbal.nl.

Meisjes- en vrouwenvoetbal

Het is andermaal een goed seizoen voor het meisjes- en vrouwenvoetbal. De BeNe League, een grensoverschrijdende competitie voor de beste
vrouwenteams van Nederland en België, is een feit. Daarnaast is het 'vlaggenschip', het Nederlands vrouwenelftal, volop in de race voor plaatsing voor
EUR0 2013 in Zweden. Beide ontwikkelingen hebben de potentie om vele nieuwe meisjes in Nederland naar de verenigingen en het voetbalveld en te
stuwen.

Stevige promotie
Het aantal meisjes dat daadwerkelijk gaat voetballen, valt of staat ook met de uitgevoerde 'grassrootsactiviteiten'. Het seizoen kent ook op dit vlak
gaandeweg een aantal succesvolle nieuwe initiatieven. Zo promoot de afdeling Marketing de interlands van het Nederlands vrouwenelftal stevig, wat leidt tot
recordaantallen bezoekers. Rondom deze interlands vinden bovendien goedbezochte themabijeenkomsten plaats voor het kader van amateurverenigingen
uit de regio.

Ontmoetingsplek
Met deze bijeenkomsten creëert de KNVB voor ruim 250 verenigingen een platform om kennis te vergaren en te delen over de organisatie van meisjes- en
vrouwenvoetbal binnen de vereniging. De interlands groeien uit tot niet te missen wedstrijden voor alle voetbalsters en enthousiaste fans, en daarnaast tot
een ontmoetingsplek voor leergierige voetbalverenigingen. Ruim 21.500 fans bezoeken de vier EK-kwalificatieduels in Velsen-Zuid, Zwolle, Den Haag en
Venlo. Volg het Nederlands vrouwenelftal óók op www.facebook.com/OranjeLeeuwinnen. 

Clinics
Ten slotte organiseren en ondersteunen de KNVB en betrokken voetbalverenigingen vele wervingsactiviteiten, waaronder de Vriendinnendagen en School &
Voetbal, maar ook nieuwe clinics. De voetbalbond bouwt hiermee verder op de goede ervaringen binnen het project Tijd voor Sport, met daarin werving- en
promotieclinics voor meisjes in samenwerking met het KNVB Talent Team en BVO's uit de Eredivisie Vrouwen. Al deze initiatieven dragen bij aan een
verdere stijging van het aantal vrouwelijke KNVB-leden. Ultimo 2011/'12 staat de teller op 127.488.
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7x7 35/45+ voetbal

Voor het Continental 7x7 35/45+ voetbal staat 2011/'12 in het teken van de uitrol van de 35/45+ Starterskit, ontwikkeld door de KNVB. Daarnaast
ondersteunt de bond lokaal en regionaal (clusters van) verenigingen die met deze nieuwe voetbalvorm voor genoemde leeftijdsgroep willen starten. Het leidt
tot een forse groei in verenigingen en teams die deelnemen aan de toernooien en competities (voor- en najaarsreeksen) die de KNVB samen met
segmentpartner Continental organiseert.

Starterskit
De KNVB informeert alle verenigingen via een 35/45+ voetbalmagazine over de mogelijkheden, voordelen en kansen die deze nieuwe voetbalvorm voor hen
biedt. Tevens kunnen clubs via een antwoordkaart in het magazine de 35/45+ Starterskit aanvragen. In totaal reikt de bond 320 Starterkits uit. Deze bieden
gedetailleerde handvatten en tips voor de organisatie van 35/45+ voetbal binnen de vereniging. Maar ook, onder meer, uitgewerkte trainingen en een
warming-up, promotiematerialen voor lokale werving en een door het KNVB SMC ontwikkelde 'fittest' op USB-stick.
Zie ook: senioren.voetbal.nl/article/7tegen7/17313/video-knvb-ontwikkelt-45-starterskit

Stijging
Net als in voorgaande jaren organiseert de KNVB de 7x7 35/45+ toernooien aan het einde van het seizoen. In totaal nemen, op veertig locaties, ruim
vierhonderd teams hieraan deel. Dit komt neer op zo'n 4.800 voetballers in beide leeftijdscategorieën, een stijging van 44 procent ten opzichte van het jaar
ervoor. Via de districtsfinales plaatsen twaalf teams zich voor de landelijke finale op zaterdag 16 juni op het KNVB sportcomplex in Zeist. Het team De
Liefhebbers uit KNVB-district West II kroont zich tot Nederlands kampioen 35+. In de categorie 45+ gaat de titel naar Ooit Venray uit district Zuid II.
Zie ook: senioren.voetbal.nl/article/7tegen7/22976/finaledag-continental-7x7-3545-voetbal-groot-succes

Kennis van leden en verenigingen

De voetbalbond treft in dit seizoen ook voorbereidingen om de wensen en behoeften van verenigingen en KNVB-leden nog beter inzichtelijk te maken. Zo
zijn drie grote, jaarlijkse KNVB-onderzoeken in voorbereiding: de verenigingsmonitor, individueel ledenonderzoek en onderzoek naar in- en uitstroom van
voetballers. Deze onderzoeken zullen vanaf 2012/'13 plaatsvinden. Met de bevindingen kan de bond het doelgroepbeleid gericht op de werving en behoud
van leden aanscherpen.

 

Sport en Bewegen in de Buurt 2012-2016

Ter voorbereiding op het seizoen 2012/'13 en later haakt de KNVB aan op de nieuwe VWS-regeling Sport en Bewegen in de Buurt 2012-2016. Hierbij is het
voor verenigingen mogelijk om met subsidie intern één van de volgende nieuwe producten te implementeren die gericht zijn op werving van leden en behoud
van bestaande leden: 7x7 35/45+ voetbal, School & Voetbal, Meidenvoetbal en zaalvoetbalaanbod in het onderwijs. Meer informatie:
www.knvb.nl/sportindebuurt
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Digitale en mobiele ondersteuning voor voetbaldoelgroepen

Naast pupillen, junioren en senioren hebben nu voor het tweede seizoen ook bestuurders, scheidsrechters en trainers/coaches een online platform via
Voetbal.nl. Hiermee wil de KNVB deze doelgroepen optimaal ondersteunen bij het uitoefenen van hun functie.

Kennisdeling speelt daarbij een belangrijke rol. Op de platformen zijn onder meer nieuws, tips, adviezen en interviews te vinden, evenals de laatste
ontwikkelingen op ieders vakgebied. Verder heeft elke subsite een eigen forum, waarop bestuurders, scheidsrechters en trainers/coaches in contact kunnen
komen met hun collega's.

Panelonderzoek
Voor alle subsites geldt: de doelgroep staat centraal. Van belang voor de KNVB is dan ook om de eerste reacties op de interactieve platforms te peilen van
de (potentiële) bezoekers zelf. Ook wil de bond inventariseren welke verbeterpunten er zijn op het gebied van de inhoud. Eind 2011 geeft een online
panelonderzoek over de subsites trainers/coaches, scheidsrechters en bestuurders hierover inzicht. Een van de resultaten: de ondervraagden geven 'hun'
subsite gemiddeld het rapportcijfer 7. Hiermee stelt de KNVB vast dat het met deze subsites op de goede weg is, maar dat er ook nog het een en ander te
verbeteren valt. Een andere belangrijke bevinding is dat ruim eenderde van de scheidsrechters, trainers en bestuurders de nieuwe subsites van Voetbal.nl
nog niet kent.

Meer cijfers
De populairste bezoekdag van genoemde subsites 'overall' blijkt de zondag te zijn. Zondag 6 november 2011 is de best bezochte dag, het kleinste aantal
bezoekers wordt gemeten op zondag 25 december. Specifiek gekeken naar de subsite voor bestuurders is maandag de meest populaire dag, 3 oktober in
het bijzonder. Ook de subsite voor scheidsrechters kent gemiddeld het hoogste aantal bezoekers op de maandag, met hier een zondag (11 maart 2012) als
best bezochte dag. Onder trainers en coaches zijn de zaterdag (met name 21 april 2012) en zondag de populairste bezoekdagen. Totaal gezien heeft
Voetbal.nl maandelijks gemiddeld 1,2 miljoen unieke bezoekers en 25 miljoen pageviews.

Mobiele toepassingen voor Voetbal.nl

Bezoekers van Voetbal.nl hebben met hun persoonlijke gegevens toegang tot alle benodigde informatie van alle voetbalteams in Nederland. Maar Voetbal.nl
biedt ook gratis applicaties voor zowel iPhone als Android. Iedereen met een smartphone kan snel en overal de KNVB-uitslagen, standen en programma's

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 app's zijn populair; per 4 mei 2012 zijn deze al bijna honderdduizend keer gedownload.

Mobiele website en OnsOranje app

Voor het tweede jaar kunnen bezoekers ook met de mobiele website van Voetbal.nl alle informatie raadplegen rondom zowel de amateurwedstrijden als de
andere, landelijke competities. Ook deze mobiele site (m.voetbal.nl) is gratis. Hetzelfde geldt voor de app van OnsOranje, voor iPhone, iPod Touch en iPad,
die in mei wordt gelanceerd. Deze applicatie – een service van onsoranje.nl – toont het laatste nieuws, verslagen en interviews rondom de wedstrijden van
het Nederlands elftal. Verder biedt dit zeer interactieve mobiele community platform onderdelen zoals live standen, live 'shortmessaging' tijdens interlands en
'user generated foto- en video upload & viewing'.
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De organisatie achter het voetbal is doorslaggevend voor het bereiken van successen. De KNVB kent zijn leidende functie
als Nederlands grootste sportbond. Aandacht is er daarom voor evenwichtige competities, hoogwaardige accommodaties,
werven en behouden van vrijwilligers, een rol aannemen als logische en betrouwbare samenwerkingspartner én het
versterken van de eigen organisatie. Ten gunste van clubs is er zodoende onder meer KNVB Expertise, het Kenniscongres
Betaald Voetbal, het Fan Onderzoek, 'Het Seizoen in Cijfers', het Licentiesysteem en het Financieel Ratingsysteem.

Net als in de afgelopen seizoenen is bovendien méér en betere serviceverlening aan (amateur)clubs nadrukkelijk inzet van
beleid. De KNVB zet zich in om clubs méér gemak en méér mogelijkheden te bieden, zowel op het terrein van reguliere
dienstverlening en verdergaande digitalisering als het organiseren van (kleinschalige) themagerichte bijeenkomsten. Zo is er
de lancering van het online programma Bepaal je Ambitie en boekt AV Digitaal andermaal veel voortgang.
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Spanning, tevreden clubs, veiligheid en sportieve doorstroming

De KNVB heeft veel aandacht voor de inrichting van al zijn competities, zeker ook die in het amateurvoetbal. Van de Topklasse en lagere categorieën tot de
nieuwe Women's BeNe League.

 

De Topklasse gaat haar tweede seizoen in. Zowel bij de zaterdag- als de zondagamateurs is sprake van een zeer spannend competitieverloop. Spakenburg
pakt in de voorlaatste speelronde de titel in de Topklasse Zaterdag, Achilles'29 uit Groesbeek wordt kampioen in de Topklasse Zondag. In de twee
wedstrijden om het algeheel kampioenschap verslaat Achilles'29 tweemaal Spakenburg en dus mag de ploeg zich met recht 'Algeheel kampioen van
Nederland amateurvoetbal 2011/'12' noemen.

Spannende competitie
Méér spanning in de competitie en tijdens de wedstrijden; het was een belangrijke doelstelling van de invoering van de Topklasse. Clubs blijken het ook
daadwerkelijk te ervaren, getuige de uitkomst van het tevredenheidonderzoek van eind seizoen 2010/'11. Uit de reacties (zie de grafiek) blijkt al overduidelijk
de meerwaarde van deze klasse. Clubs zijn eveneens tevreden over de organisatie van de competitie. Op een aantal punten zijn echter zeer zeker nog
verbeteringen te realiseren: 

De spanning op wedstrijdniveau wordt ook aantrekkelijker dankzij de aanwezigheid van ballenjongens en -meisjes. Daarom besluit de KNVB hen óók in
seizoen 2012/'13 in te zullen zetten.

Veilig
Op het gebied van orde en veiligheid verloopt het seizoen in de Topklasse uitstekend. Er doen zich geen noemenswaardige incidenten voor die het verloop
van de competitie negatief beïnvloeden. Lokale overheden verwachten een veilige competitie; daarom nemen zij, in overleg met de clubs, een aantal
besluiten om de veiligheid rond wedstrijden in de Topklasse nog beter te kunnen waarborgen.

Opleiding en certificering
Zo zullen clubs met ingang van 2012/'13 een coördinator hebben die verantwoordelijk is voor de totale veiligheid rond de wedstrijden van het eerste elftal.
Verder moet elke club met ingang van 2014/'15 beschikken over een opgeleide en gecertificeerde stewardgroep.

Sportieve doorstroming
Een andere belangrijke reden van de invoering van de Topklasse was om op sportieve gronden doorstroming te realiseren tussen amateur- en betaald
voetbal. Vertegenwoordigers van AV, BV, CED en clubs uit de Topklasse bespreken dit onderwerp uitvoerig. Het is de bedoeling hierover eind 2011/'12 een
definitief besluit te nemen, maar de bijbehorende voorwaarden zijn voor de clubs nog een brug te ver. Betrokken partijen verkennen de mogelijke
oplossingen en de KNVB zal in september 2012 een besluit nemen over de vraag 'hoe verder'.
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Competitiestructuur reservevoetbal mannen senioren

Verreweg de meeste voetballers bij de mannen (senioren) zijn te vinden in de categorie reservevoetbal: ruim 80 procent. Ook in deze categorie is een
spannende competitie, waarbij eenieder op zijn eigen niveau kan spelen, een belangrijke doelstelling. Daarom is er uitvoerig onderzoek naar de knelpunten
in de competitiestructuur in categorie A (prestatieve groep tweede elftallen mannen).

 

Aanpassing piramide
Al jarenlang spelen dezelfde tweede elftallen in de top tegen elkaar. Deze clubs spreken ook zelf de wens uit om de top van de piramide aan te passen. De
wijze waarop, staat nog niet vast. Wel is duidelijk dat er geen integratie komt van het standaardvoetbal (eerste elftallen) met het reservevoetbal (overige
elftallen). De KNVB probeert, in overleg met de clubs, in 2012/'13 de vervolgstappen te nemen ter optimalisatie van de voetbalpiramide in deze categorie.

Goed georganiseerd
Uit het onderzoek blijkt ook dat clubs in algemene zin erg tevreden zijn over de organisatie van de competitie. Ook aspecten als wedstrijdprogramma,
grootte van de poules en reisafstanden scoren ruim voldoende. Zie deze grafiek voor de totaaluitkomst: 

Wijzigingen
Ook andere verbetervoorstellen worden doorgevoerd. Zo besluiten de partijen om in categorie A van het reservevoetbal de periodekampioenschappen altijd
op dezelfde wijze te spelen (drie periodes). Daarnaast mag elk team in het totale reservevoetbal bij de mannen vanaf 2012/'13 vijf wisselspelers inzetten.

Competitiestructuur vrouwenvoetbal

Het tevredenheidonderzoek over de nieuwe competitiestructuur bij de vrouwen mag evenmin onvermeld blijven. Sinds de invoering van de Eredivisie
Vrouwen, enkele jaren geleden, is een spannender, evenwichtiger en aantrekkelijker competitie bij de rest van het vrouwenvoetbal noodzakelijk. Sinds dit
seizoen is er daarom een nieuwe structuur en de KNVB wil weten hoe clubs, spelers en trainers deze competitie ervaren, om mogelijk verdere verbeteringen
door te voeren.

 

Reisafstanden
Uit dit onderzoek komt naar voren dat de elementen die moeten zorgen voor een spannende en evenwichtige competitie weliswaar een voldoende scoren,
maar tevens zeker in aanmerking komen voor verbetering. Zo wordt een aantal clubs geconfronteerd met grotere reisafstanden. De top van het
vrouwenvoetbal (één topklasse en twee hoofdklassen) bestaat uit landelijk ingedeelde poules, waardoor sprake is van deze grote(re) reisafstanden. Dit was
ingecalculeerd bij de besluitvorming over de nieuwe piramide, maar is desondanks voor de clubs nog even wennen. 
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Aanbevelingen
Op basis van het onderzoek besluit de bond bij de competitie-indeling 2012/'13 beter te kijken naar het effect op de reisafstand. Daarnaast zal met ingang
van het nieuwe seizoen ook de derde klasse onderdeel uitmaken van categorie A (het prestatieve deel van de competitie). Een grote meerderheid van de
clubs spreekt zich hiervoor uit. Andere aanbevelingen, zoals naar aanleiding van voor- en nadelen van de najaars- en voorjaarsreeks bij de vierde klasse en
lager, worden verder onderzocht.

Nieuw: Women's BeNe League

Vrouwenvoetbal is het snelst groeiende onderdeel van het mondiale voetbal. In Nederland heeft het zelfs de koppositie als grootste en populairste
vrouwenteamsport. Een belangrijke ontwikkeling was de komst van de Eredivisie Vrouwen in 2007. Deze competitie heeft helaas niet kunnen uitgroeien tot
een aantrekkelijk product. In commercieel noch financieel opzicht, en de belangstelling van bezoekers en media bleef teleurstellend. Het is één van de
redenen voor de komst van de Women's BeNe League.

 

Grensoverschrijdend
In 2012/'13 zal de nieuwe, grensoverschrijdende competitie – de eerste in Europa – voor de top van het Belgische en Nederlandse vrouwenvoetbal van start
gaan. Beide voetbalbonden (KBVB en KNVB) hebben als visie en ambitie het vrouwenvoetbal in hun land verder te ontwikkelen en internationaal aansluiting
bij de top te krijgen. Een sterke, volwaardige competitie als link tussen de breedtesport en nationale teams is daarom essentieel. De bonden besluiten
budget beschikbaar te stellen voor het voorbereiden en uitwerken van de Women's BeNe League, die in 2016 geheel geïntegreerd moet zijn.

BeNe League Red en BeNe League Orange
Dit betekent dat in 2016 clubs uit België en Nederland in één competitie spelen om de titel in deze league. De competitie begint vanaf 2012/'13 eerst met
een nationaal deel in de eerste helft van het seizoen. In België staat dan voor acht clubs de BeNe League Red op het programma, in ons land de BeNe
League Orange. ADO Den Haag (landskampioen en bekerwinnaar 2011/'12), Ajax (nieuw), sc Heerenveen, PEC Zwolle, PSV/FC Eindhoven (nieuw),
Telstar, FC Twente en FC Utrecht zijn de Nederlandse acht deelnemers. Voor het Eredivisie vrouwenteam VVV-Venlo is 2011/'12 het laatste jaar.

Champions League
In de tweede competitiehelft komen dan de bovenste vier clubs van zowel de League Red als de League Orange tegenover elkaar te staan, terwijl ook de
onderste vier teams van beide leagues in een poule tegen elkaar uitkomen. De hoogst eindigende Nederlandse club in de hoogste poule wordt Nederlands
kampioen en kwalificeert zich voor de Champions League. Voor België geldt hetzelfde.
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Bedrijfsmatige blik

Kenniscentrum KNVB Expertise ondersteunt sinds 2008 betaald voetbalclubs in hun bedrijfsmatige ontwikkeling. KNVB Expertise is een gezamenlijk initiatief
van de KNVB, Eredivisie CV, Coöperatie Eerste Divisie en Federatie van Betaald Voetbal Organisaties. 
Door onderzoek, kennisdeling, opleiding en adviesprojecten helpt het centrum clubs om te ontwikkelen en te innoveren.

 

Onderzoek naar sfeer, service en veiligheid

In seizoen 2011/'12 wordt voor de derde keer het nationale Fan Onderzoek uitgevoerd. Opnieuw geven meer dan vijftigduizend voetbalfans hun mening over
onder andere sfeer, service en veiligheid in de Nederlandse voetbalstadions. De clubs gebruiken dit onderzoek om hun dienstverlening nog beter af te
stemmen op de behoeften van hun fans. Andere onderzoeksprojecten omvatten de jaarlijkse Benchmark Betaald Voetbal en een potentieel-analyse voor
betaald voetbalclubs.

Kenniscongres
In januari 2012 organiseert KNVB Expertise voor het eerst het Kenniscongres Betaald Voetbal. Ruim 150 clubmedewerkers komen naar Stadion
Galgenwaard in Utrecht om ervaringen uit te wisselen en kennis te delen over onderwerpen als financiën, sponsoring, veiligheid, communicatie en
maatschappelijke betrokkenheid. Naast dit congres biedt het kenniscentrum ook een opleiding voor medewerkers van BVO's: de Leergang management
betaald voetbal. In mei sluit de tweede jaargang van deze opleiding succesvol af.

'Het Seizoen in Cijfers'

KNVB Expertise publiceert ieder jaar verschillende (onderzoeks)informatie over de bedrijfstak betaald voetbal. Naast divisierapportages van het Fan
Onderzoek wordt in december 2011 de tweede editie van Het Seizoen in Cijfers gepresenteerd. Deze publicatie bevat analyses van de (financiële)

ontwikkeling van de Eredivisie en de Jupiler League over de laatste vijf seizoenen. Hieruit blijkt dat de bedrijfstak stappen maakt in het omkeren van deze
situatie.

Website

Alle publicaties van KNVB Expertise en overige informatie is terug te vinden op de website www.knvbexpertise.nl. Op deze website zijn de openbare
publicaties voor iedereen beschikbaar. Clubspecifieke informatie is voor medewerkers van betaaldvoetbalclubs beschikbaar in een beveiligde omgeving.
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De regels van het licentiesysteem

Betaaldvoetbalorganisaties (BVO's) en hun bestuurders moeten voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving in Nederland en Europa, maar
óók aan een aanvullend systeem van regelgeving en handhaving.

 

BVO's stellen deze regelgeving voor de nationale competities betaald voetbal gezamenlijk op in de Algemene Vergadering Betaald Voetbal (AVBV). Het
resultaat staat bekend als het licentiesysteem.

UEFA-regels
Voor deelname aan de UEFA-competities gelden aanvullende (licentie)regels. Als lid van de UEFA is de KNVB ervoor verantwoordelijk dat alle toepasselijke
bepalingen uit de 'UEFA Club Licensing and Financial Fair Play Regulations' in de regelgeving van het licentiesysteem zijn geïntegreerd.

Waarborgen continuïteit
Het licentiesysteem is van toepassing op alle BVO's die deelnemen aan de competities betaald voetbal. Doel is een eerlijk verloop én de continuïteit van de
competities betaald voetbal te waarborgen.

Transparantie
Om dit te realiseren moeten BVO's zo transparant mogelijk zijn op het gebied van:

financiën (financieel ratingsysteem);
veiligheid (jaarlijkse veiligheidsaudit);
de organisatie, en in meer specifieke zin:

de kwaliteit van de jeugdopleiding (KNVB keurmerk jeugdopleiding, RJO's);
de juridische structuur en de invulling van de arbeidsorganisatie en administratie.

Minimum kwaliteitsniveau
Om deze doelstellingen te kunnen behalen, ziet de KNVB er consequent op toe dat de BVO's voldoen aan een minimum kwaliteitsniveau zoals vastgesteld
in het Licentiereglement.

Financieel Ratingsysteem

Iedere licentiehouder (BVO) dient bij de licentiecommissie diverse financiële rapportages in, in het bijzonder de jaarcijfers en prognose, de halfjaarcijfers en
prognose, en de begroting. Op basis hiervan vindt de waardering van de financiële positie plaats, door de betreffende cijfers in te voeren in het Financieel
Ratingsysteem (FRS). De totaalscore komt tot stand op basis van een tiental variabelen.

 

Indeling in categorieën
Het systeem deelt de BVO's in één van de drie categorieën in: I (onvoldoende), II (voldoende) en III (goed). Ten minste drie keer per kalenderjaar maakt de
bond de categorie-indeling openbaar, voorzien van een korte toelichting. Hierin staat hoe lang de licentiehouders in hun categorie zijn ingedeeld. De media
volgen de indeling op de voet. Zij zien in 2011/'12 dat er sprake is van een positieve ontwikkeling; het aantal clubs in categorie I daalt, terwijl categorie III een
stijging laat zien. 
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Meer eenduidigheid
Er wordt voortdurend gekeken naar verbeteringen en vereenvoudigingen van het Licentiereglement en de bijbehorende richtlijnen. Naar aanleiding van
voorstellen van de financiële adviescommissie betaald voetbal worden tijdens de AVBV van zowel december 2011 als juni 2012 wijzigingen doorgevoerd.
Hierdoor ontstaat meer eenduidigheid.

Internationaal
Een BVO moet voor deelname aan een Europese competitie ook voldoen aan 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 belangrijke ontwikkelingen.

Verschil in licenties
Het belangrijkste verschil is dat de UEFA de licentie verstrekt voor de periode van één jaar, terwijl de KNVB de licentie afgeeft voor onbepaalde tijd. In de
Nederlandse situatie is er ruimte voor BVO's om, binnen een bepaalde tijd, via een plan van aanpak een overtreding van de licentie-eisen te herstellen,
zonder de licentie te verliezen. Voldoet een BVO niet aan de licentie-eis van de UEFA, dan leidt dit echter in elk geval tot uitsluiting in dat jaar van deelname
aan de Europese competitie.

Financial Fair Play

Sinds 2009 kent de UEFA regels onder de titel Financial Fair Play. Doel hiervan 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: 

meer ratio en discipline in financiën van BVO's;
minder druk op salarissen en transferbedragen en tegengaan van inflatoire effecten;
BVO's stimuleren om te concurreren op basis van hun maximale omzet;
het stimuleren van lange termijn investeringen 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.

 

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

Monitoren en handhaven
De Financial Fair Play-reglementen bestaan uit meerdere onderdelen en voorzien onder andere in een meerjarige meting van financiële resultaten. Voor de
monitoring en handhaving van deze reglementen is de Club Financial Control Body opgericht. Afhankelijk van het onderdeel wordt tot drie jaar teruggekeken
en beoordeeld of een BVO aan de criteria voldoet. Dit in tegenstelling tot het originele UEFA-licentiesysteem dat zich richt op slechts de korte termijn.
Behalve de Break-Even-Rule (zie volgende alinea) zijn alle onderdelen effectief met ingang van dit seizoen.

Break- Even-Rule
De Break-Even-Rule zal vanaf het seizoen 2013/'14 in werking treden en is de meest in het oog springende regel binnen de Financial Fair Play. De regel
gaat ervan uit dat een BVO niet meer uitgeeft dan dat zij omzet maakt. Dit voorschrift is erop gericht dat clubs in het betaald voetbal met eigen omzet
handelen en niet op basis van injecties van externe partijen of van een eigenaar. In de UEFA Club Licensing and Financial Fair Play Regulations, die zijn op
te vragen bij het bureau licentiezaken van de KNVB, staat omschreven om welke soort inkomsten en uitgaven het precies gaat. 
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Controleprotocol

In haar analyse van de financiële cijfers die de BVO's verstrekken, leunt de licentiecommissie mede op het controlerende werk van de clubaccountants.
Omdat de 'bedrijfstak betaald voetbal' te maken heeft met specifieke kenmerken en vraagstukken, wordt in samenspraak met de financiële adviescommissie
een controleprotocol ontwikkeld. Dit geeft de accountant van een BVO handvatten bij de controle van de cijfers. Bijkomend voordeel is dat alle BVO's op
dezelfde wijze hun beoordeling krijgen. De oplevering van het controleprotocol is naar verwachting in het najaar van 2012.

 

Tot slot: positieve SGS-audit
In opdracht van de UEFA beoordeelt het bureau S.G.S. het licentiesysteem via een eendaagse audit. De KNVB ontvangt in 2011/'12 opnieuw een
goedkeuring voor het systeem en de processen.

Deze afbeelding illustreert de zogenoemde multidimensionale aanpak van de clubmonitoring door de UEFA:
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Ondersteuning en begeleiding voor verenigingen

Dagelijks nemen bestuurders van amateurverenigingen met uiteenlopende vraagstukken contact op met de KNVB. Voor een deel biedt de bond hen direct
antwoord, het andere deel vraagt om een ondersteunings- of begeleidingstraject.

 

De KNVB ondersteunt en begeleidt dit seizoen, al dan niet in samenwerking met de betreffende gemeente, afgerond vijfhonderd veldvoetbalverenigingen.
De vraagstukken zijn grotendeels in te delen in drie soorten onderwerpen. Het eerste is accommodatie. Het tweede gaat over onderzoek naar (vergaande)
samenwerking tussen clubs en de consequenties daarvan. Het laatste betreft diverse vraagstukken op het gebied van organisatie en management. Denk
hierbij aan zaken als het opstellen van een toekomstvisie, de organisatie-inrichting, vrijwilligers, nieuw aanbod voor specifieke doelgroepen en financiën. 

Sportiviteit & Respect
Daarnaast biedt de bond, als uitvloeisel van het beleid op het gebied van Sportiviteit & Respect, specifieke programma's voor bestuurders en bijbehorend
kader. Bestuurders van ruim honderd clubs nemen deel aan één van deze programma's die gaan over de rol van het bestuur bij het realiseren van een
sportief en respectvol voetbalklimaat binnen de vereniging. De programma's blijven in ontwikkeling en de voetbalbond zal deze in de komende seizoenen
verder uitzetten in het landelijke sportbrede project ´Naar een Veiliger Sportklimaat´.

Belang van kennisoverdracht
Sinds 2009/'10 voert de KNVB in zijn service aan bestuurders een aanvullend beleid als het gaat om kennisoverdracht. De KNVB ondersteunt bestuurders
met specifiek opgebouwde knowhow, waarmee zij bij hun vereniging de benodigde randvoorwaarden kunnen scheppen. De bond en enkele van zijn
partners stimuleren bovendien de uitwisseling van kennis en ervaring tussen bestuurders onderling.

KNVB Kennisdagen drukbezocht
Op zeven plaatsen, verspreid over de zes KNVB-districten, vinden er daarom KNVB Kennisdagen plaats. Gastheer is telkens een BVO uit de Eredivisie, die
de bezoekers na afloop óók welkom heet bij de thuiscompetitiewedstrijd van die avond. In totaal ruim achthonderd bestuurders vergaren tijdens deze dagen

kennis via diverse workshops, maar vooral door onderling ervaringen uit te wisselen.

Succesvol KNVB Bestuurderscongres
Waardering uiten voor bestuurders en hen inspireren. Dat is het doel van het KNVB Bestuurderscongres, met KNVB-partner UNIT4 als medeorganisator. Na
2010 vindt in november 2011 de tweede editie plaats, in de RAI in Amsterdam. Het centrale thema is 'Iedereen heeft ambitie'. Al binnen twee weken is het
kennisevenement voor bestuurders van amateurvoetbalclubs volgeboekt. Bussen vanuit de Amsterdam ArenA rijden af en aan, met daarin maar liefst 550
bezoekers.

Inspiratie
Na ontvangst bezoeken de bestuurders de voetbal- en informatiemarkt. Vervolgens luisteren zij naar inspiratievolle lezingen van vooraanstaande sprekers,
onder andere over het binden van mensen aan de vereniging. Daarnaast geven de sprekers aan de bestuurders mee hoe zij met hun verenigingsleden snel
kunnen inspelen op veranderingen.

Uitzending via internet
UNIT4 zendt de lezingen integraal uit via internet, in hoge kwaliteit video en geluid. Het is een nieuwe manier van informatievoorziening voor deze groep
bestuurders. Ruim 250 van hen volgen tijdens of na afloop van het congres de lezingen via dit kanaal. Tijdens een borrel en diner maken de bestuurders
nader kennis; met elkaar én met medewerkers van de districtskantoren. Opnieuw een lange rij van bussen vertrekt vervolgens naar het stadion voor een
bezoek aan de interland Nederland-Zwitserland.
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Bestuurders van amateurverenigingen hebben een duidelijke maatschappelijke rol. Daarom is het nuttig te weten wat hun kenmerken zijn. In juli 2011 heeft
een onderzoek plaatsgevonden.

 

Gemiddeld zijn er 15.000 bestuurders van amateurverenigingen, zo blijkt. Ruim vier op de vijf bestuursleden hebben naast zijn of haar bestuursfunctie ook
een baan. Van de bestuurders bij amateurverenigingen is 89 procent man en 11 procent vrouw. De gemiddelde leeftijd is 49 jaar.

Inzet bestuurders in Nederland
Amateurvoetbalbestuurders zijn gemiddeld tien uur per week fysiek aanwezig op de club, waarbij zij gemiddeld zes uur per week besteden aan
bestuurstaken. Rekeninghoudend met een vakantieperiode van acht weken, betekent dit dat zij per jaar gemiddeld ruim 260 uur kwijt zijn aan het besturen
van de vereniging. Dit is voor al deze bestuurders in Nederland samen in totaal zo'n vier miljoen uur. De periode dat zij in hun functie actief blijven, is
gemiddeld tien jaar. In die tijd besteden zij gemiddeld 2.500 uur aan bestuurlijke taken. Dit correspondeert met ruim driehonderd werkdagen van acht uur.

Drijfveren voor bestuursfunctie
De belangrijkste drijfveer om een bestuursfunctie uit te gaan oefenen, is de liefde voor de vereniging, zegt 64 procent. Andere drijfveren zijn het vervullen
van een maatschappelijke rol en het helpen voortbestaan van de vereniging. Driekwart van de ondervraagden geeft aan dat het besturen van een
amateurvereniging op sociaal vlak iets oplevert. Voor wat betreft het persoonlijke vlak ligt het percentage op bijna 60. Verder ervaart 30 procent ook
maatschappelijk gezien voordelen.

KNVB en UNIT4 lanceren Bepaal je Ambitie

Bestuurders van amateurverenigingen hebben een duidelijke maatschappelijke rol. Daarom is het nuttig te weten wat hun kenmerken zijn. In juli 2011 heeft
een onderzoek plaatsgevonden.

 

Binding en samenwerking
De KNVB ontwikkelt samen met UNIT4 de online omgeving Bepaal je Ambitie. Het is onderdeel van een breder bondsbeleid, dat erop is gericht clubs te
ondersteunen bij hun ontwikkeling. Voorbeelden zijn het digitaliseren van informatie, het begeleiden van processen en het bevorderen van het delen van
kennis. Daarnaast faciliteert het programma een proces dat tussen mensen op gang komt (zie ook verderop). Dit vergroot de binding, samenwerking,
kennisdeling en samenhang binnen de vereniging.

Fundamentele verenigingsvragen
Met behulp van Bepaal je Ambitie beantwoordt een vereniging vragen als: wat voor vereniging zijn we nu en wat voor vereniging willen we zijn? Belangrijk
hierbij voor de clubs is te weten: hoe functioneert onze vereniging nu eigenlijk? Wat gaat goed en wat kan beter? Welke ambitie hebben we, hoe bepalen we
die en op welke wijze creëren we draagvlak bij de leden?

Werkgroep

Om deze vragen te kunnen beantwoorden, is het belangrijk om een proces tussen mensen op gang te brengen. Betrokkenheid en draagvlak zijn de
sleutelwoorden. Een werkgroep bestaande uit een mix van leden maakt met het programma in feite een 'foto' van de vereniging en haar omgeving. Daarna
richt de werkgroep zich, samen met een procesbegeleider, op de toekomst. De vereniging kan bovendien relevante kennisdocumenten en stappenplannen
downloaden die ze direct kan toepassen.

Nabije toekomst
Komend seizoen zullen meer verenigingen met Bepaal je Ambitie aan de slag gaan. Op basis van de wensen en ervaringen van de gebruikers ondergaat
het programma verdere verbeteringen. Instructiefilms zullen de verenigingen helpen om snel actie te ondernemen. De KNVB zal in de loop van komend
seizoen 2012/'13 trainingen aanbieden aan de begeleiders van dit proces.

Kenmerken bestuurders amateurverenigingen
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AV Digitaal blijft vernieuwen

'Méér gemak en méér mogelijk door middel van digitalisering'. Het is ook in 2011/'12 de doelstelling van het meerjarenprogramma AV Digitaal. Dit
programma boekt andermaal veel voortgang en resultaten, die zichtbaar zijn in diverse uitingen van deze moderne dienstverlening.

In het tweede seizoen van het digitale wedstrijdformulier (DWF) maken, fasegewijs, steeds meer verenigingen en teams hiervan gebruik. Om te beginnen
alle teams in de vijfde en zesde klassen, gevolgd door het restant van de teams in de A-categorie, zowel bij de senioren als de jeugd. Daarnaast is er een
pilot van het digitale wedstrijdformulier in het zaalvoetbal, te weten in de hoogste divisie.

Uitslagen- en programmawidget
De lancering van de KNVB uitslagen- en programmawidget is een succes. Ruim 1.400 verenigingen nemen deze widget af. Dankzij deze service hebben
webmasters geen werk meer om de programma's en uitslagen van de eigen teams op de verenigingswebsite te tonen.

Overige verbeterde digitale diensten

Bij andere, al in een eerder stadium geïmplementeerde modules, wordt opnieuw een slag gemaakt inverbeteringen en intensivering. Denk aan het besloten
e-mailsysteem van de bond, de teaminschrijvingsmodule en het inschrijfportaal. Zo verstuurt de KNVB meer en meer post via de e-mailmodule en verlopen
alle teaminschrijvingen (veld- en zaalvoetbal) digitaal, zoals ook vrijwel alle cursusinschrijvingen voor de KNVB Academie verlopen via het inschrijfportaal.

Nog meer vernieuwingen
Daarnaast ondergaat ook het Official Portaal een verbetering en vernieuwing. Hetzelfde geldt voor het Downloadcentrum, waarvan de gebruikers in het
nieuwe seizoen zullen gaan profiteren. Tenslotte werken de voetbalbond en Sportlink aan de digitalisering van het Adresboek. Vanaf seizoen 2012/'13 zijn
de digitale contactgegevens ook digitaal ontsloten en daarmee altijd actueel. Deze gegevens zullen te vinden zijn in de KNVB Sportlink Clubapplicatie, in het
Official Portaal én op www.knvb.nl.

Instructiebijeenkomsten
Om verenigingsvrijwilligers en (wedstrijd-)officials te ondersteunen bij het gebruik van al deze digitale oplossingen, besteedt de KNVB veel tijd aan het
organiseren van Instructiebijeenkomsten. Deze staan onder leiding van hiervoor opgeleide IT-docenten. De bijeenkomsten worden over het algemeen erg
goed bezocht en gewaardeerd.

http://www.creada.nl/secure/201206141522/organiserenenfaciliteren.html
http://www.creada.nl/secure/201206141522/belevenenbinden.html
http://www.creada.nl/secure/201206141522/ontwikkelenenwinnen.html
http://www.creada.nl/secure/201206141522/samenvoetballenensamenleven.html
http://www.knvb.nl/
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Ticketing  
 

Ticketing

Het aandeel van wedstrijdtickets die worden verkocht via internet, blijft stijgen. Thuis printen doet zijn intrede en de ontwikkeling van een nieuw
ticketingsysteem is in volle gang. 

De betaald voetbalclubs en de KNVB verkopen in dit seizoen in totaal ruim 933.000 tickets, waarvan maar liefst circa 600.000 via internet. Hierbij is iDEAL
veruit de meest gebruikte betaalwijze. Toch is de groei minder spectaculair dan in voorgaande jaren; er is een stabilisatie te zien. Verder lijkt het erop dat de
TicketBox-winkels het aantal overige tickets (333.000) redelijk kunnen 'vasthouden'.

Introductie Print@home

Het zogenaamde Print@home, het thuis printen van een ticket, doet zijn intrede. Na een positieve introductie bij AFC Ajax in augustus 2011 bieden ook
andere clubs en de KNVB hun bezoekers deze optie, en met succes. Grofweg één op de drie via internet verkochte tickets wordt thuis geprint. De
ervaringen bij de toegangscontrole ter plekke zijn eveneens positief. Behalve dat het snel is en goedkoop, leidt deze distributiewijze tot een flinke
werkvermindering voor de ticketingmedewerkers. Print@home is alleen toegestaan voor wedstrijden met een geautomatiseerde toegangscontrole.

Project Ticket2Match

KNVB en clubs ontwikkelen een nieuw ticketingsysteem voor alle betaald voetbalclubs en de bond zelf. Het nieuwe systeem heet Ticket2Match en vervangt
WTS. De realisatie is in volle gang en de basissoftware wordt afgerond. Nog tijdens de ontwikkeling valideren vijf BVO's (Ajax, Feyenoord, PSV, sc

Heerenveen en FC Utrecht) deze software; het leidt tot verdere verbeteringen. Daarnaast is er veel tijd en aandacht voor het testen van het systeem.
Daarnaast is er alvast een goede voorbereiding op de invoering en het inrichten van de benodigde serviceorganisatie. Doel is dat alle clubs het systeem in
2012/'13 gefaseerd in gebruik nemen.

 

 

 

 

http://www.creada.nl/secure/201206141522/organiserenenfaciliteren.html
http://www.creada.nl/secure/201206141522/belevenenbinden.html
http://www.creada.nl/secure/201206141522/ontwikkelenenwinnen.html
http://www.creada.nl/secure/201206141522/samenvoetballenensamenleven.html
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Zaalvoetbal  
 

Zaalvoetbal terug op de kaart

De KNVB behaalt in het seizoen 2011/'12 – met inmiddels een eigen afdeling zaalvoetbal – nieuwe resultaten in het kader van het Masterplan Zaalvoetbal.

Het Nederlandse zaalvoetbal kende in de jaren tachtig en negentig zijn hoogtepunt. De tweede plek tijdens het WK in 1989 geldt als het sportieve bewijs. De
mondiale finale tegen Brazilië ging met 2-1 verloren, maar Nederland stond op de kaart. Tegenwoordig staat ons land buiten de top twintig van de FIFA-
ranking en heeft het nationale team zich niet weten te kwalificeren voor de laatste grote eindtoernooien. Een impuls is noodzakelijk. Het in 2010 geschreven
Masterplan Zaalvoetbal beschrijft zowel kwalitatieve als kwantitatieve doelstellingen om het zaalvoetbal terug op de kaart te zetten. 

Kwalitatieve impuls
Doelstelling: structurele verbetering van de top in het Nederlandse zaalvoetbal met structureel deelname aan EK's en WK's en een top tien-positie op
de FIFA-ranking.

Kwantitatieve impuls
Doelstelling: groei van het aantal bij de KNVB geregistreerde zaalvoetballers van de huidige 77.000 naar minimaal 130.000 in 2016. Uitbreiding van
het aanbod naar onder meer jeugdzaalvoetbal, scholencompetities en bedrijvenaanbod moet hieraan bijdragen.

Eigen afdeling
Om deze ambities uit te voeren, opereert het zaalvoetbal vanaf 2011'/12 zelfstandig binnen de KNVB. Het heeft een eigen bestuurscommissie, geadviseerd
door de hoofdcommissie, en een op het zaalvoetbal gerichte arbeidsorganisatie. Sinds maart 2011 geeft een manager zaalvoetbal leiding aan de afdeling
zaalvoetbal, die actief is in zowel Zeist als in de KNVB-districten. Zo heeft ieder district een 'team zaalvoetbal', bestaande uit een competitieleider, een
districtscoach en een medewerker organisatie zaalvoetbal (MOZ). Zij richten zich allen volledig op het zaalvoetbal.

http://www.creada.nl/secure/201206141522/organiserenenfaciliteren.html
http://www.creada.nl/secure/201206141522/belevenenbinden.html
http://www.creada.nl/secure/201206141522/ontwikkelenenwinnen.html
http://www.creada.nl/secure/201206141522/samenvoetballenensamenleven.html


met de top competitiestructuur, talentontwikkeling, vertegenwoordigende teams en professionalisering van kader en opleidingen.

Opleidingen Naast bijscholingen en clinics zijn de volgende opleidingen georganiseerd: Trainer Coach zaalvoetbal II (12 deelnemers), Trainer
Coach zaalvoetbal III (20 deelnemers) en Jeugdzaalvoetballeider (25 deelnemers).

Logo Een eigen huisstijl en logo ontwikkeld voor KNVB zaalvoetbal. Waarden als dynamisch, explosief en snel komen
tot uiting in het logo.

Ontwikkeling ledenaantal
Voor de gewenste kwantitatieve impuls zijn nog geen zichtbare resultaten te noteren. Het ledenaantal daalt zelfs licht ten opzichte van het jaar ervoor. De
categorie 'combinatie veld-/zaalspelers mannen' heeft hierin een groot aandeel. Een verklaring is moeilijk aan te geven. De ambitie van 130.000 leden in
2016 wordt hierdoor niet eenvoudiger te behalen. Hiertegenover staat dat het seizoen voor de afdeling zaalvoetbal voornamelijk in het teken staat van de
ontwikkeling van nieuwe producten en diensten, die op termijn moeten zorgen voor de gewenste ledengroei.

Belangrijkste resultaten

De in 2011/'12 al grotendeels zelfstandige afdeling boekt in het eerste seizoen onder andere de volgende resultaten, die voortvloeien uit het Masterplan
Zaalvoetbal:

Vrouweneredivisie Na een succesvol eerste seizoen (pilot) met elf verenigingen heeft de bestuurscommissie besloten deze competitie als officieel te
bestempelen.

Zaalvoetbalscholen Vijftien zaalvoetbalscholen (zeven in 2010/'11) hebben ieder twaalf kennismakingsactiviteiten georganiseerd voor jongeren tussen
de twaalf en achttien jaar. Totaal aantal deelnemers: 200.

Scholencompetities Het concept van de scholencompetities is opgenomen in de zogenaamde Menukaart Sportimpuls van het ministerie van VWS.

NK voor MBO's Een groei van het aantal deelnemende teams van 44 naar 100. Ook dit concept is opgenomen in de Menukaart Sportimpuls.

FIFA-spelregels Voor de hoogste divisies (mannen en vrouwen) is volledige aansluiting bij de FIFA-spelregels gerealiseerd.

Naamswijziging Er is ingestemd met een naamswijziging voor de hoogste competitieklassen. Vanaf 2012/'13 is de naamsduiding gelijk met die in het
veldvoetbal, dus: eredivisie, eerste divisie en topklasse.

Scheidsrechters Tijdens het seizoen heeft de bestuurscommissie een landelijke scheidsrechterscommissie geïnstalleerd en zijn diverse
maatwerkbijeenkomsten georganiseerd.

Top tien ambitie Een door de bestuurscommissie benoemde Task Force is aan de slag gegaan met de kwalitatieve ambitie. Zij houden zich bezig



Balans vereniging KNVB  
 

BALANS VERENIGING KNVB PER 30 JUNI VOOR VERDELING EXPLOITATIESALDO

ACTIVA 2012 2011

VASTE ACTIVA

Immateriële vaste activa [1] 3.202 3.262

Materiële vaste activa [2]
Bedrijfsgebouwen en -terreinen 14.372 12.727
Andere vaste bedrijfsmiddelen 2.906 3.568

17.278 16.295
Financiële vaste activa [3]

Deelnemingen in groepsmaatschappijen 2.934 2.198
Overige deelnemingen 7.500 7.500
Vorderingen op groepsmaatschappijen 751 801
Overige vorderingen 1.932 2.389

13.117 12.888
VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden [4] 531 613

Vorderingen [5]
Debiteuren 10.138 5.446
Vorderingen op groepsmaatschappijen 525 719
Overige vorderingen 6.171 5.665
Overlopende activa 4.795 2.640

21.629 14.470

Liquide middelen [6] 23.313 25.441

Totaal activa 79.070
72.969

 



Overlopende passiva 6.706 6.723

27.219 24.155

Totaal passiva 79.070 72.969

(Bedragen x 1.000)

PASSIVA 2012 2011

Eigen vermogen [7] 48.750 45.648

Voorzieningen [8]
Voorziening pensioenverplichtingen 9 10
Latente belastingverplichtingen 672 656
Overige voorzieningen 2.205 2.290

2.886 2.956

Langlopende schulden [9] 215 210

Kortlopende schulden
Crediteuren 5.933 5.692
Schulden aan groepsmaatschappijen 209 273
Belastingen en sociale premies 3.083 2.335
Pensioenen 111 223
Overige schulden 11.177 8.909



Exploitatierekening vereniging KNVB  
 

EXPLOITATIEREKENING VERENIGING KNVB

over de periode 1 juli 2011 t/m 30 juni 2012
Jaarrekening

2011/'12
Begroting
2011/'12

Jaarrekening
2010/'11

Baten
Contributies 7.733 7.695 7.723
Wedstrijdgelden 5.940 5.573 5.592
Tuchtzaken en heffingen 7.135 6.864 7.069
Vertegenwoordigend voetbal 32.744 22.536 40.775
Subsidies 7.166 4.193 10.969
Commerciële baten 22.583 21.884 20.226
Lottogelden 4.066 4.100 4.048
Stimulering jeugdvoetbal 5.375 4.600 5.246
Overige baten [10] 10.139 10.124 10.578

Totale baten 102.881 87.569 112.226

Lasten
Lonen, salarissen en sociale lasten [11] 27.473 27.341 26.360
Afschrijvingen op (im-)materiële vaste activa 2.355 2.070 1.757
Overige bedrijfskosten [12] 71.706 62.344 83.214

Totale lasten 101.534 91.755 111.331

Exploitatieresultaat 1.347 -/- 4.186 895

Financiële baten en lasten 357 358 492

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belasting 1.704 -/- 3.828 1.387

Belasting uit gewone bedrijfsuitoefening -/- 2.462 P.M -/- 1.944
Resultaat deelnemingen [13] 3.860 3.151 2.152

Exploitatiesaldo 3.102 -/- 677 1.595

(Bedragen x 1.000)

 



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 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. Deze regels zijn met name van invloed op de verantwoording van bestemde gelden.
Deze gelden worden als eigen vermogen aangemerkt. Toevoegingen en bestedingen aan bestemmingsreserves en -fondsen dienen via de
exploitatierekening te worden verantwoord.

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.

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
3,33% 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 uitgebracht kan worden, 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 deze 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.

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

Aandeel derden
Het aandeel derden als onderdeel van het groepsvermogen wordt gewaardeerd tegen het bedrag van het nettobelang in de desbetreffende
groepsmaatschappijen.

 

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 eindtoernooien verantwoord in het boekjaar waarin de finalewedstrijd normaliter
plaatsvindt. Bij een Europees kampioenschap is dit het boekjaar waarin het toernooi wordt gespeeld, in dit geval 2011/'12.

 

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

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

1 juli 2011 Software Goodwill Totaal

Aanschafwaarde 4.095 161 4.256
Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen -/-882 -/-112 -/-994

Boekwaarde 3.213 49 3.262

Mutaties 2011/'12
Investeringen 746 0 746
Afschrijvingen -/-773 -/-33 -/-806

Netto mutaties -/-27 -/-33 -/-60

30 juni 2012
Aanschafwaarde 4.841 161 5.002
Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen -/-1.655 -/-145 -/-1.800

Boekwaarde 3.186 16 3.202

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.

 

[2] Materiële vaste activa

1 juli 2011
Bedrijfsgebouwen
en -terreinen

Andere vaste

bedrijfsmiddelen Totaal

Aanschafwaarde 19.090 8.243 27.333
Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen -/-6.363 -/-4.675 -/-11.038

Boekwaarde 12.727 3.568 16.295

Mutaties 2011/'12
Investeringen 2.191 341 2.532
Desinvesteringen 0 -/-165 -/-165
Afschrijvingen -/-546 -/-1.003 -/-1.549
Afschrijvingen desinvesteringen 0 165 165

Netto mutaties 1.645 -/-662 983

30 juni 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

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

2012 2011
Deelnemingen in groepsmaatschappijen

Deelneming Team Holland B.V. 317 291
Deelneming KNVB.NL B.V. 2.306 1.740
Deelneming Sportlink Services B.V. 311 167
Deelneming KNVB Beach Soccer B.V. 0 0

2.934 2.198
Overige deelnemingen

Participatie Eredivisie Media & Marketing C.V. 7.500 7.500

Vorderingen op groepsmaatschappijen
Lening u/g KNVB Beach Soccer B.V. 751 801

Overige vorderingen
Lening S.S.Z. 0 0
Deposito inzake lening S.S.Z. 1.157 1.361
Leningen u/g betaaldvoetbalorganisaties uit project Stimuleringsfonds 513 875
Latente belastingvordering 113 116
Overige vorderingen 149 37

1.932 2.389

Stand per 30 juni 13.117 12.888

 

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 2011/'12 is als volgt te specificeren:

Stand per 1 juli 2011 291
Resultaat boekjaar 26

Stand per 30 juni 2012 317

De netto vermogenswaarde per 30 juni 2012 van Team Holland B.V. bedraagt circa  317.000 (2011:  291.000). 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 2011/'12 is als volgt te specificeren:

Stand per 1 juli 2011 1.740
Resultaat boekjaar 566

Stand per 30 juni 2012 2.306

De netto vermogenswaarde per 30 juni 2012 van KNVB.NL B.V. bedraagt circa  2,3 miljoen (2011: circa  1,7 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 2011/'12 is als volgt te specificeren:

Stand per 1 juli 2011 167
Resultaat boekjaar 144

Stand per 30 juni 2012 311

De netto vermogenswaarde per 30 juni 2012 van Sportlink Services B.V. bedraagt circa  622.000 (2011: circa  334.000). Per 30 juni 2012 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.



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. 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. Na balansdatum is een nieuwe participant toegetreden tot de Eredivisie Media & Marketing C.V. Het effect hiervan wordt toegelicht als
gebeurtenis na balansdatum.

 

Vorderingen op groepsmaatschappijen

Lening u/g KNVB Beach Soccer B.V.
De hoofdsom van de lening u/g bedraagt circa  801.000. De looptijd van deze lening bedraagt 10 jaar. Voor het kalenderjaar 2011 geldt een
rentepercentage van 3,9. Voor de volgende kalenderjaren wordt per 1 januari het rentepercentage vastgesteld op basis van het alsdan geldende 3-maands
Euribor rentepercentage plus 2,5%. Deze lening wordt door KNVB Beach Soccer B.V. in termijnen afgelost. De eerste termijn ad  50.000 vervalt uiterlijk op
31 december 2012, waardoor een vordering van circa  751.000 onder de financiële vaste activa is verantwoord.

Het kortlopend deel van de leningen 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  1,4 miljoen is als zekerheid verstrekt aan de financier van een aan S.S.Z. verstrekte lening. De deposito heeft een looptijd tot 4
februari 2013 op basis van 2,9% rente per jaar. Het langlopend deel van de deposito bedraagt circa  1,2 miljoen.

Het kortlopend deel van de deposito van circa  204.000 is opgenomen onder de Overige vorderingen.

Leningen u/g betaaldvoetbalorganisaties uit project Stimuleringsfonds
Langlopend Kortlopend Totaal

Stand per 1 juli 2011 875 313 1.188

Nieuwe verstrekkingen 0 0 0
Van kortlopend 313 -/-313 0
Naar kortlopend -/-287 287 0
Afboeking -/-61 0 -/-61
Aflossing boekjaar -/-327 0 -/-327

Stand per 30 juni 2012 513 287 800

Het kortlopend deel van de leningen u/g van circa  287.000 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 het jaar 2021. Van de latentie heeft circa

 17.000 een looptijd van minder dan één jaar en circa  62.000 heeft een looptijd van langer dan vijf jaren. De latentie is bepaald door toepassing van het
actuele tarief vennootschapsbelasting, zonder discontering.

 

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 nieuwe vorm
van sport in recreatief en competitief verband, op zowel amateur als professioneel niveau voor een zo breed mogelijk publiek.

De netto vermogenswaarde per 30 juni 2012 van KNVB Beach Soccer B.V. bedraagt circa negatief  264.000 (2011: circa negatief  80.000). 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.
Per 30 juni 2012 bezit de KNVB 50% van het gestorte aandelenkapitaal van KNVB Beach Soccer B.V.

KNVB Beach Soccer B.V. wordt proportioneel geconsolideerd in de jaarrekening van de KNVB.

Stand per 1 juli 2011 116
Vrijval -/ - 3

Stand per 30 juni 2012 113

http://www.creada.nl/secure/201206141522/overigegegevens.html#005


Overige vorderingen
De overige vorderingen bestaan uit waarborgsommen en vooruitbetaalde bedragen. De waarborgsommen van circa  38.000 (30 juni 2011: circa  37.000)
hebben voornamelijk betrekking op de betaalde waarborgsom inzake de huur voor districtskantoor Zuid I. De vooruitbetaalde bedragen hebben betrekking
op het meerjarenproject Football for Water, Sanitation and Hygiene.

2012 2011

Waarborgsommen 38 37
Vooruitbetaalde bedragen 111 0

Stand per 30 juni 149 37

[4] Voorraden

2012 2011

Drukwerken 239 312
Promotiematerialen 182 164
Jubileum- en relatiegeschenken 54 80
Genees- en verbandmiddelen 56 57

Stand per 30 juni 531 613
 

[5] Vorderingen

Alle vorderingen, met uitzondering van de hieronder genoemde debiteuren, 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

2012 2011

Debiteuren 10.193 5.507
Voorziening voor oninbaarheid -/-55 -/-61

Stand per 30 juni 10.138 5.446

 

[6] Liquide middelen

2012 2011

Banktegoeden 23.266 25.414
Kas 47 27

Stand per 30 juni 23.313 25.441

In de liquide middelen zijn deposito's begrepen van  8 miljoen met een maximale resterende looptijd tot 17 maanden. De overige liquide middelen staan ter
vrije beschikking.

 

[7] Eigen vermogen

2012 2011
A. KNVB

Algemene reserve 1.285 1.429
Wettelijke reserve 296 152

B. Amateurvoetbal
Algemene reserve 8.795 8.529
Bestemmingsreserves 2.562 3.416
Bestemmingsfonds 120 720

 

Nog te bestemmen exploitatiesaldo -/-289 374
C. Betaald voetbal

Statutaire reserve 2.974 2.960
Algemene reserve 12.250 11.750
Bestemmingsreserves 9.759 6.412
Bestemmingsfonds 2.687 2.623
Nog te bestemmen exploitatiesaldo 8.311 7.283

Stand per 30 juni 48.750 45.648



A. KNVB

Algemene reserve
Stand per 1 juli 2011 1.429
Van wettelijke reserve -/-144

Stand per 30 juni 2012 1.285

Wettelijke reserve
Stand per 1 juli 2011 152
Resultaat deelneming Sportlink Services B.V. 144

Stand per 30 juni 2012 296

B. Amateurvoetbal

Algemene reserve
Stand per 1 juli 2011 8.529
Van nog te bestemmen exploitatiesaldo 2010/'11 266

Stand per 30 juni 2012 8.795

Bestemmingsreserves
Stand per 1 juli 2011 3.416
Van nog te bestemmen exploitatiesaldo 2010/'11 108
Onttrekkingen 2011/'12 -/-962

Stand per 30 juni 2012 2.562

Bestemmingsfonds
Stand per 1 juli 2011 720
Onttrekkingen 2011/'12 -/-600

Stand per 30 juni 2012 120

Nog te bestemmen exploitatiesaldo
Stand per 1 juli 2011 374
Naar algemene reserve -/-266
Naar bestemmingsreserve -/-108

Resterend exploitatiesaldo 2010/'11 0

Exploitatiesaldo 2011/'12 -/-1.851
Van bestemmingsreserves 962
Van bestemmingsfonds 600

Stand per 30 juni 2012 -/-289

C. Betaald voetbal

Statutaire reserve
Stand per 1 juli 2011 2.960
Van nog te bestemmen exploitatiesaldo 2010/'11 500
Oprenting vanuit nog te bestemmen exploitatiesaldo 2011/'12 63
Onttrekkingen 2011/'12 -/-549

Stand per 30 juni 2012 2.974

Algemene reserve
Stand per 1 juli 2011 11.750
Van nog te bestemmen exploitatiesaldo 2010/'11 500

Stand per 30 juni 2012 12.250

Bestemmingsreserves
Stand per 1 juli 2011 6.412
Van nog te bestemmen exploitatiesaldo 2010/'11 6.283
Oprenting vanuit nog te bestemmen exploitatiesaldo 2011/'12 274
Onttrekkingen 2011/'12 -/-3.210

Stand per 30 juni 2012 9.759



Bestemmingsfonds
Stand per 1 juli 2011 2.623
Van nog te bestemmen exploitatiesaldo 2011/'12 64

Stand per 30 juni 2012 2.687

Nog te bestemmen exploitatiesaldo
Stand per 1 juli 2011 7.283
Naar statutaire reserve -/-500
Naar algemene reserve -/-500
Naar bestemmingsreserves -/-6.283

Resterend exploitatiesaldo 2010/'11 0

Exploitatiesaldo 2011/'12 4.953
Naar statutaire reserve -/-63
Naar bestemmingsreserves -/- 274
Naar bestemmingsfonds -/- 64
Van statutaire reserve 549
Van bestemmingsreserves 3.210

Stand per 30 juni 2012 8.311

[8] Voorzieningen

2012 2011

A. KNVB 845 747
B. Amateurvoetbal 852 1.008
C. Betaald voetbal 1.189 1.201

Stand per 30 juni 2.886 2.956

De looptijd van de voorzieningen wordt als volgt gespecificeerd:

Verplichting < 1 jaar  948
Verplichting > 1 jaar en < 5 jaar 1.300
Verplichting > 5 jaar 638

Stand per 30 juni 2012 2.886

A. KNVB

Voorziening
groot

onderhoud
bondsbureau

Voorziening
pensioen-

verplichtingen
BTW-

egalisatie Totaal

Stand per 1 juli 2011 727 10 10 747
Toevoegingen 118 1 0 119
Onttrekkingen -/-9 -/-2 0 -/-11
Vrijval 0 0 -/-10 -/-10

Stand per 30 juni 2012 836 9 0 845

 

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 2011 465 170 264 109 1.008
Toevoegingen 0 32 0 0 32
Onttrekkingen 0 -/-89 -/-57 -/-28 -/-174
Vrijval -/-11 0 -/-3 0 -/-14

Stand per 30 juni 2012 454 113 204 81 852

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  204.000. 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 2011 0 465 80 656 1.201
Toevoegingen 34 0 0 672 706
Onttrekkingen 0 0 -/-11 -/-656 -/-667
Vrijval 0 -/-11 -/-40 0 -/-51

Stand per 30 juni 2012 34 454 29 672 1.189

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  29.000. 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 2012/'13. Bij de bepaling van deze voorziening is geen rekening gehouden met discontering.

[9] Langlopende schulden

2012 2011

Waarborgsommen 215 210

Stand per 30 juni 215 210

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



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  2,0 miljoen, waarvan circa  0,8 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 2012 circa  1,0 miljoen (30 juni 2011: circa  0,7
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  1,4 miljoen aan creditgelden verpand. Deze gestelde
zekerheid is door de KNVB voor 2/3-gedeelte voorzien. 

De huurcontracten van de districten Zuid I en Oost hebben een looptijd tot 1 juli 2013 respectievelijk tot 1 juli 2015. Het huurcontract van de district Noord
kent een looptijd tot 1 januari 2020. De totale huurverplichting bedraagt circa  1,6 miljoen, waarvan circa  0,4 miljoen binnen een jaar vervalt.

De KNVB is tot en met het seizoen 2012/'13 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.

De vereniging KNVB heeft het onvoorwaardelijke recht om de resterende 50% aandelen van de KNVB Beach Soccer B.V. over te nemen tegen nominale
waarde. Dit recht is gewaardeerd tegen kostprijs. 

In verband met 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.

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 huidige ruling met de belastingdienst inzake de omzetbelasting is per 30 juni 2011 beëindigd. De KNVB is in overleg met de belastingdienst opdat een
ruling tot en met 30 juni 2016 kan worden afgesloten.

 



Toelichting op de exploitatierekening  
 

TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING

BATEN

[10] Overige baten
Jaarrekening

2011/'12
Begroting 

2011/'12
Jaarrekening

2010/'11

Ticketing services 1.937 1.885 1.990
Voetbaltechnische zaken 668 874 811
Cursussen 2.191 2.525 1.843
Communicatie 1.277 1.333 1.284
Diverse baten 4.066 3.507 4.650

10.139 10.124 10.578

 

LASTEN

[11] Lonen, salarissen en sociale lasten
Jaarrekening

2011/'12
Begroting 

2011/'12
Jaarrekening

2010/'11

Lonen en salarissen 24.751 21.875 24.127
Sociale lasten 2.736 2.545 2.676
Pensioenlasten 2.122 1.890 2.066
Overige personeelskosten inclusief doorberekeningen naar projecten -/-2.136 1.031 -/-2.509

27.473 27.341 26.360

Personeel
Binnen de vereniging KNVB zijn in het boekjaar 2011/'12 circa 460 FTE's (voltijd dienstverbanden) werkzaam geweest (2010/'11: circa 466 FTE's). Het
aantal FTE's is inclusief docenten, auditoren en coaches. Hiervan zijn geen FTE's werkzaam buiten Nederland (2010/'11: nihil).

Ten opzichte van de voorgaande verslaglegging is het gemiddeld aantal personen vervangen door FTE's.

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

2011/'12 2010/'11

Bondsbestuur 0 0
Directie KNVB 744 777
Raad van Commissarissen businessunit betaald voetbal 106 124

850 901

De leden van het bondsbestuur zijn onbezoldigd. De directie van de KNVB bestaat uit de Secretaris Generaal, de directeur amateurvoetbal en de
directeur/bestuurder betaald voetbal (evenals vorig jaar). 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,

 

incidentele betalingen en beloningen betaalbaar op termijn, zoals pensioenlasten.



Van het totaalbedrag dat is genoemd bij de Raad van Commissarissen heeft  74.000 (2010/'11:  80.000) betrekking op in geld genoten honorarium. Het
restant bestaat uit sociale lasten, reis- en onkostenvergoedingen en de fiscale verwerking van loon in natura.

[12] Overige bedrijfskosten

Jaarrekening
2011/'12

Begroting
2011/'12

Jaarrekening
2010/'11

Huisvestingskosten 1.791 1.825 1.671
Duurzame waardevermindering gebouwen 0 0 2.000
Bureaukosten 1.615 1.371 1.670
Informatisering/automatisering 2.584 1.732 2.373
Besturen en commissies 1.345 1.350 1.370
Voetbaltechnische zaken 9.782 8.388 8.776
Cursussen 2.461 3.684 3.014
Communicatie 2.702 2.236 2.675
Bijdragen en subsidies 143 174 596
Vertegenwoordigend voetbal 26.704 17.507 33.093
Commerciële lasten 5.324 7.755 3.972
Tijd voor Sport en Veilig Sport Klimaat 1.394 0 6.037
Scheidsrechterskosten 3.461 3.671 3.436
Ticketing services 2.217 2.269 1.749
Overige kosten 10.183 10.382 10.782

71.706 62.344 83.214

[13] Resultaat deelnemingen

Jaarrekening
2011/'12

Begroting
2011/'12

Jaarrekening
2010/'11

Resultaat deelneming Team Holland B.V. 26 15 48
Resultaat deelneming Sportlink Services B.V. 144 56 89

Resultaat deelneming KNVB Beach Soccer B.V. 0 0 -/-38
Resultaat deelneming KNVB.NL B.V. 566 422 4
Rendement Eredivisie Media en Marketing C.V. 3.124 2.658 2.049

3.860 3.151 2.152

Vennootschapsbelasting
De effectieve belastingdruk, voor de VPB-belaste activiteiten, bedraagt in het onderhavige boekjaar 51%. 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

2012 2011

VASTE ACTIVA

Immateriële vaste activa [14] 4.097 4.468

Materiële vaste activa [15]
Bedrijfsgebouwen en -terreinen 17.780 16.423
Andere vaste bedrijfsmiddelen 3.013 3.661

20.793 20.084
Financiële vaste activa [16]

Deelnemingen 0 0
Overige deelnemingen 7.500 7.500
Latente belastingvorderingen 551 565
Overige vorderingen 1.819 2.273

9.870 10.338
VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden 531 613

Vorderingen
Debiteuren 10.781 5.823
Belastingen en sociale premies 56 153

Overige vorderingen 7.428 6.296

Overlopende activa 4.957 2.751

23.222 15.023

Effecten [17] 3.139 3.186

Liquide middelen 28.018 31.398

Totaal activa 89.670 85.110

 



51.773 48.710

Voorzieningen [20]
Voorziening pensioenverplichtingen 9 10
Latente belastingverplichtingen 681 692
Overige voorzieningen 5.094 5.104

5.784 5.806

Langlopende schulden [21] 1.338 1.469

Kortlopende schulden
Kortlopend deel langlopende schulden 136 136
Crediteuren 6.331 6.889
Belastingen en sociale premies 3.360 2.975
Pensioenen 111 222
Overige schulden 13.647 10.007
Overlopende passiva 7.190 8.896

30.775 29.125

Totaal passiva 89.670 85.110

(Bedragen x 1.000)

PASSIVA

2012 2011

Groepsvermogen
Groepsvermogen [18] 51.773 48.710
Aandeel derden [19] 0 0

 



[22]

Geconsolideerde exploitatierekening  
 

GECONSOLIDEERDE EXPLOITATIEREKENING KNVB

over de periode 1 juli 2011 t/m 30 juni 2012

Jaarrekening
2011/'12

Jaarrekening
2010/'11

Baten
Contributies 7.733 7.723
Wedstrijdgelden 5.940 5.592
Tuchtzaken en heffingen 7.135 7.069
Vertegenwoordigend voetbal 32.744 40.775
Subsidies 7.444 11.841
Commerciële baten 22.661 20.344
Lottogelden 4.066 4.048
Stimulering jeugdvoetbal 5.375 5.246
Overige baten 14.055 16.605

Totale baten 107.153 119.243

Lasten
Lonen, salarissen en sociale lasten 29.080 28.093
Afschrijvingen op (im-)materiële vaste activa 3.531 2.580
Overige bedrijfskosten 72.492 87.730

Totale lasten 105.103 118.403

Exploitatieresultaat 2.050 840

Financiële baten en lasten 531 622
Waardeverandering effecten -/-17 -/-96

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belasting 2.564 1.366

Belasting uit gewone bedrijfsuitoefening -/-2.542 -/-2.321

Resultaat overige deelnemingen 3.124 2.049

Aandeel derden -/-83 196

Exploitatiesaldo 3.063 1.290

(Bedragen x 1.000)

 



Geconsolideerd Kasstroomoverzicht  
 

GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT KNVB
2011/'12 2010/'11

Exploitatieresultaat 2.050 840

Aanpassingen voor:
Aandeel derden -/-83 196
Afschrijvingen op immateriële vaste activa 1.618 709
Afschrijvingen op materiële vaste activa 1.913 1.871
Duurzame waardevermindering materiële vaste activa 0 2.000
Dotaties/onttrekkingen voorzieningen 54 236
Vrijval voorzieningen -/-76 -/-562

3.426 4.450
Veranderingen in werkkapitaal

Vorderingen -/-8.254 15.704
Voorraden 82 -/-27
Effecten 47 187
Kortlopende schulden 2.339 -/-18.376

-/-5.786 -/-2.512

Kasstroom uit bedrijfsoperaties -/-310 2.778
Ontvangen/betaalde rente 569 357
Ontvangen/betaalde winstbelastingen -/-3.231 -/-961

-/-2.662 -/-604

Kasstroom uit operationele activiteiten -/-2.972 2.174

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in immateriële vaste activa -/-1.247 -/-895

Investeringen in materiële vaste activa -/-2.622 -/-2.865

Desinvesteringen in materiële vaste activa 0 19
Ontvangen aflossingen 326 370
Verstrekte leningen 0 -/-149
Aankoop overige deelneming 0 -/-7.500
Rendement overige deelneming 3.124 2.049
Mutatie langlopende vorderingen 108 -/-146
Vrijval deposito 34 136
Mutatie aandeel derden 0 -/-308

-/-277 -/-9.289
Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Ontvangsten uit langlopende schulden 5 6
Restitutie vermogensinleg toetreders 0 0
Aflossingen uit langlopende schulden -/-136 -/-320

-/-131 -/-314

Netto kasstroom -/-3.380 -/-7.429

Mutatie geldmiddelen
Geldmiddelen per 1 juli 31.398 38.827
Netto kasstroom -/-3.380 -/-7.429

Geldmiddelen per 30 juni 28.018 31.398

(Bedragen x 1.000)

 



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 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. De
deelnemingen Sportlink Services B.V. en KNVB Beach Soccer B.V. worden proportioneel geconsolideerd. Aangezien de helft van het gestorte
aandelenkapitaal in bezit is van de KNVB, worden deze deelnemingen 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 (50%)
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%)

* Bij twee stichtingen hebben recent een statuten- en naamswijziging plaatsgevonden. Stichting Euro 2000 is op 24 juli 2012 gewijzigd in Stichting KNVB

Events. Stichting CP Football Events is op 6 september 2012 gewijzigd in Stichting Europa League Finale 2013.

Op 27 april 2012 heeft Voetbalmedia B.V. de resterende 35% van het aandelenkapitaal van Ons Oranje B.V. verworven. 

Onderlinge transacties en onderlinge vorderingen en schulden van de in de consolidatie betrokken entiteiten zijn in de consolidatie geëlimineerd.

http://www.creada.nl/secure/201206141522/algemenetoelichting.html
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Verbonden partijen
Alle entiteiten, zoals opgenomen onder Consolidatie alsmede Stichting Meer dan Voetbal, Stichting Eredivisie Vrouwen, Stichting Cruyff Courts KNVB
Velden en Vereniging Ex-Internationals KNVB worden aangemerkt als verbonden partijen. Tevens zijn directie- en bestuursleden alsmede de leden van de
Raad van Commissarissen betaald voetbal 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 2011/'12 voorgedaan:

De KNVB heeft  0,4 miljoen aan Stichting Meer dan Voetbal betaald uit hoofde van een basisfinanciering en een bedrag van circa  0,1 miljoen als
vergoeding voor geleverde diensten. Door de KNVB is een bedrag van circa  0,3 miljoen doorbelast aan Stichting Meer dan Voetbal inzake huisvestings-,
bedrijfs- en detacheringkosten van personeel. Per balansdatum bestaat een schuld van circa  1.000 aan deze verbonden partij.

Ten behoeve van de organisatiekosten heeft de KNVB circa  5.000 betaald aan Stichting Eredivisie Vrouwen. Per balansdatum bestaan geen vorderingen
en/of schulden met deze verbonden partij.

In het boekjaar 2011/'12 is Stichting Cruyff Courts KNVB Velden opgeheven. In het boekjaar 2011/'12 hebben geen onderlinge transacties plaatsgevonden.
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.

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 via Stichting KNVB Events risico's ten aanzien van de waardering van aandelen en obligaties, opgenomen onder de effecten. Stichting
KNVB Events beheerst het marktrisico op aandelen en obligaties door risicospreiding aan te brengen in de portefeuille en limieten te stellen. Tevens worden
obligaties tot einde looptijd aangehouden.
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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.

[14] Immateriële vaste activa
Software Goodwill Totaal

1 juli 2011
Aanschafwaarde 6.343 671 7.014
Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen -/-2.225 -/-321 -/-2.546

Boekwaarde 4.118 350 4.468

Mutaties 2011/'12
Investeringen 1.179 68 1.247
Afschrijvingen -/-1.511 -/-107 -/-1.618

30 juni 2012
Aanschafwaarde 7.522 739 8.261
Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen -/-3.736 -/-428 -/-4.164

Boekwaarde 3.786 311 4.097

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. en Ons Oranje B.V.

 

[15] Materiële vaste activa Bedrijfsgebouwen
en - terreinen

Andere vaste
bedrijfsmiddelen

Totaal
1 juli 2011

Aanschafwaarde 27.313 8.421 35.734
Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen -/-10.890 -/-4.760 -/-15.650

Boekwaarde 16.423 3.661 20.084

Mutaties 2011/'12
Investeringen 2.230 392 2.622
Desinvesteringen 0 -/-166 -/-166
Afschrijvingen -/-873 -/-1.040 -/-1.913
Terugboeking afschrijvingen desinvesteringen 0 166 166

30 juni 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

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.



[16] Financiële vaste activa

Deelnemingen
Ultimo boekjaar 2011/'12 heeft de deelneming KNVB Beach Soccer B.V. een negatief eigen vermogen van circa  264.000. Gezien het feit dat de KNVB niet
aansprakelijk is voor de schulden van KNVB Beach Soccer B.V. wordt de deelneming op nihil gewaardeerd.

 

[17] Effecten

Conform de grondslagen van de KNVB bedraagt de waarde per balansdatum circa  3,1 miljoen (2011: circa  3,2 miljoen). 

2012 2011

Aandelen 617 623
Obligaties 2.522 2.563

Stand per 30 juni 3.139 3.186

De beurswaarde per 30 juni 2012 van de aandelen bedraagt circa  0,6 miljoen (2011: circa  0,6 miljoen) en van de obligaties circa  2,3 miljoen (2011:
circa  2,3 miljoen). Het is de intentie om de obligaties aan te houden tot het einde van de looptijd, derhalve worden de obligaties gewaardeerd tegen
geamortiseerde kostprijs. De effecten staan ter vrije beschikking van de vereniging.

 

[18] Groepsvermogen

Het enkelvoudig verenigingsvermogen van de KNVB voor voegingen bedraagt circa  48,8 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, 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:

2012 2011

Enkelvoudig verenigingsvermogen voor voegingen per 30 juni 48.750 45.648

Voegingen
Stichting KNVB Events 3.758 3.592
Stichting Europa League Finale 2013 404 514
Onroerend Goed Stichting KNVB-Sportcentrum Zeist (S.S.Z.) -/-1.007 -/-963
Stichting Kandidatuur WK 2018 0 0

Enkelvoudig verenigingsvermogen na voegingen per 30 juni 51.905 48.791

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
2012 2011

Eigen vermogen volgens geconsolideerde jaarrekening 51.773 48.710
Negatieve vermogenswaarde van de geconsolideerde deelnemingen 132 81

Eigen vermogen volgens enkelvoudig verenigingsvermogen 51.905 48.791

Verschil resultaat

 

2012 2011

Resultaat volgens geconsolideerde jaarrekening 3.063 1.290
Veranderingen in negatieve vermogenswaarde van de geconsolideerde deelnemingen 51 81

Resultaat volgens enkelvoudige jaarrekening na voegingen* 3.114 1.371

* Het enkelvoudig verenigingsresultaat na voegingen is als volgt gespecificeerd:
2012 2011

Enkelvoudig verenigingsresultaat voor voegingen 3.102 1.595

Voegingen
Stichting KNVB Events 166 -/-161
Stichting Europa League Finale 2013 -/-110 44

Onroerend Goed Stichting KNVB-Sportcentrum Zeist (S.S.Z.) -/-44 -/-107
Stichting Kandidatuur WK 2018 0 0

Enkelvoudig verenigingsresultaat na voegingen 3.114 1.371



[19] Aandeel derden

Het verloop van het aandeel derden is als volgt: 

2012 2011

Stand per 1 juli 0 308
Vrijval aandeel derden Voetbalmedia B.V. 0 -/-126
Vrijval aandeel derden Ons Oranje B.V. -/-83 0
Resultaat boekjaar 35% van Ons Oranje B.V. 83 -/-196
Negatief aandeel derden ten laste van
meerderheidsaandeelhouder 0 14

Stand per 30 juni 0 0

De vrijval aandeel derden van Ons Oranje B.V. wordt veroorzaakt door de aankoop van de resterende 35% van de aandelen Ons Oranje B.V. door
Voetbalmedia B.V.

 

[20] Voorzieningen

Stand per 30 juni 2012 2011

Voorziening pensioenverplichtingen 9 10
Latente belastingverplichtingen 681 692
Overige voorzieningen 5.094 5.104

5.784 5.806

Het verloop van de voorzieningen is als volgt:

Pensioenen Belastingen Overige Totaal

Stand per 1 juli 2011 10 692 5.104 5.806
Toevoegingen 1 672 259 932

11 1.364 5.363 6.738
Onttrekkingen -/-2 -/-683 -/-193 -/-878
Vrijval 0 0 -/-76 -/-76

Stand per 30 juni 2012 9 681 5.094 5.784

De voorziening latente belastingverplichting is gevormd voor belastbare tijdelijke verschillen in bedrijfseconomische en fiscale waardering van de materiële
vaste activa en 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  5,8 miljoen (2011: circa  5,8 miljoen) is een bedrag van circa  4,8 miljoen als langlopend (langer dan één jaar) aan
te merken.

 

[21] Langlopende schulden

Looptijd
één t/m
vijf jaar

Looptijd
langer
dan vijf

jaar
30 juni
2012

30 juni
2011

Schulden aan kredietinstellingen 544 579 1.123 1.259
Waarborgsommen 0 215 215 210

Totaal 544 794 1.338 1.469

De schulden aan kredietinstellingen hebben betrekking op de financiering van S.S.Z. (circa  1,1 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.
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Toelichting op de geconsolideerde exploitatierekening  
 

TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE EXPLOITATIEREKENING

LASTEN

[22] Lonen, salarissen en sociale lasten

Jaarrekening
2011/'12

Jaarrekening
2010/'11

Lonen en salarissen 25.323 25.122
Sociale lasten 2.840 2.790
Pensioenlasten 2.159 2.127
Overige personeelskosten inclusief doorberekeningen naar projecten -/-1.242 -/-1.946

29.080 28.093

Personeel
In het boekjaar 2011/'12 zijn bij de KNVB en de in de consolidatie betrokken entiteiten circa 475 FTE's werkzaam geweest (2010/'11: circa 484 FTE's).
Hiervan zijn geen FTE's werkzaam buiten Nederland (2010/'11: nihil). 

Ten opzichte van de voorgaande verslaglegging is het gemiddeld aantal personen vervangen door FTE's.
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: 

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

2010/'11

Honoraria
PwC

Accountants
N.V.

Honoraria
overige
PwC-

netwerk

Totaal
honoraria

PwC-
netwerk

Onderzoek van de jaarrekening 228 0 228
Andere controleopdrachten 17 0 17
Adviesdiensten op fiscaal terrein 0 333 333
Andere niet-controlediensten 0 136 136

 

Totaal 245 469 714

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 art. 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  1.851.000, als volgt te verwerken:

Exploitatiesaldo -/-1.851
Bij: van bestemmingsreserves 962
Bij: van bestemmingsfondsen 600

Nog te bestemmen exploitatiesaldo -/-289

Het nog te bestemmen exploitatiesaldo is in het eigen vermogen per 30 juni 2012 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 toezicht 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  4.953.000 als volgt te verdelen:

Exploitatiesaldo na belastingen 4.953
Bij: van statutaire reserves 549
Bij: van bestemmingsreserves 3.210
Af: naar statutaire reserves 63
Af: naar bestemmingsreserve Contributie-egalisatie

274

Af: naar bestemmingsfonds Fonds Stimulering Jeugdvoetbal 64

Nog te bestemmen exploitatiesaldo 8.311

Het nog te bestemmen exploitatiesaldo is in het eigen vermogen per 30 juni 2012 verantwoord.

 

Vaststelling jaarrekening 2011/'12

De jaarrekening 2011/'12 is opgesteld op 28 september 2012 en wordt ter vaststelling door het bondsbestuur aangeboden aan de bondsvergadering. De
vaststelling van de jaarrekening 2011/'12 staat geagendeerd voor de bondsvergadering van 17 december 2012.

 

Gebeurtenissen na balansdatum

In augustus 2012 is een overeenkomst getekend tussen de participanten (de 18 Eredivisie Clubs, de KNVB en Endemol) van Eredivisie Media & Marketing
C.V. en FOX International Channels inzake de toetreding van laatstgenoemde partij tot Eredivisie Media & Marketing C.V. Het mediabedrijf verwerft een
51% belang in Eredivisie Media & Marketing C.V. Door het bestaande succes van Eredivisie Live te koppelen aan de internationale kennis, ervaring en het
netwerk van FOX International Channels op het gebied van sportzenders, willen de partijen de Nederlandse voetbalfans een nog betere beleving bieden. De
toetreding van FOX International Channels houdt in dat het aandeel van de KNVB in Eredivisie Media & Marketing C.V. verwatert van 10% naar 4,9%. Deze
gebeurtenis heeft geen invloed op de waardering van de overige deelneming van  7,5 miljoen per balansdatum.



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 2011/2012 van de Vereniging Koninklijke Nederlandse Voetbalbond te Zeist gecontroleerd. Deze
jaarrekening bestaat uit de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 30 juni 2012 en de geconsolideerde en enkelvoudige exploitatierekening voor het
jaar geëindigd op 30 juni 2012 en 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 2012 en van het resultaat voor het jaar geëindigd op 30 juni 2012 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, 28 september 2012
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 2011/'12 sluit met een negatief exploitatiesaldo van  1.851.000, terwijl in de begroting was uitgegaan van een nadelig saldo van  1.054.000.
Het negatieve exploitatiesaldo van  1.851.000 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
negatief  289.000. Het bestuur amateurvoetbal stelt de algemene vergadering amateurvoetbal voor dit resultaat als volgt te bestemmen:

Voorstel resultaatbestemming

Nog te bestemmen exploitatiesaldo 2011/'12 -/-289
Af: naar bestemmingsreserve project Waardering vrijwilligers 108
Bij: van algemene reserve 397

Resteert te bestemmen 0

(Bedragen x 1.000)

 

http://www.creada.nl/secure/201206141522/toelichtingopdebalans.html#012


Exploitatierekening AV  
 

EXPLOITATIEREKENING AMATEURVOETBAL

over de periode 1 juli 2011 t/m 30 juni 2012

Jaarrekening
2011/'12

Begroting
2011/'12

Jaarrekening
2010/'11

Baten
Contributies 7.698 7.659 7.687
Wedstrijdgelden 5.940 5.573 5.592
Tuchtzaken en heffingen 4.396 4.500 4.294
Voetbaltechnische zaken 668 874 811
Cursussen 977 1.235 766
Communicatie 1.277 1.333 1.284
Subsidies 5.984 3.133 9.579
Commerciële baten 3.009 2.772 2.904
Diverse baten 3.263 2.671 4.044
Lottogelden 4.066 4.100 4.048

Totale baten 37.278 33.850 41.009

Lasten
Personeelskosten 14.006 13.427 13.137
Afschrijvingen op (im)materiële vaste activa 350 384 366
Huisvestingskosten 1.073 1.151 994
Bureaukosten 1.073 885 1.164
Informatisering/automatisering 1.982 1.921 1.677
Besturen en commissies 1.105 990 1.073
Voetbaltechnische- en wedstrijdzaken 10.060 8.857 10.121
Cursussen 1.751 2.347 1.804
Communicatie 2.502 1.964 2.396
Tijd voor Sport en Veilig Sport Klimaat 1.394 0 6.037
Overige kosten 4.220 3.293 3.188
Bondsgerelateerde activiteiten -/-130 63 -/-84

Totale lasten 39.386 35.282 41.873

Exploitatieresultaat -/-2.108 -/-1.432 -/-864

Financiële baten en lasten 345 468 415

Resultaat uit gewone exploitatie voor belasting -/-1.763 -/-964 -/-449

Resultaat Sportmedisch Centrum -/-90 -/-106 -/-35
Resultaat KNVB Academie -/-54 0 44
Resultaat deelneming KNVB Beach Soccer B.V. 0 P.M. -/-39
Resultaat deelneming Sportlink Services B.V. 56 16 28

Exploitatiesaldo -/-1.851 -/-1.054 -/-451

(Bedragen x 1.000)

 



Aan de leden van de algemene vergadering BV  
 

AAN DE LEDEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING BETAALD VOETBAL

De exploitatierekening 2011/'12 sluit met een positief exploitatiesaldo, na belastingen, van  4.953.000. Dit is inclusief het aandeel in het resultaat van de
KNVB Academie, het Sportmedisch Centrum en de Bondsgerelateerde activiteiten. Begroot was een positief resultaat van  448.000. 

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

Voorstel resultaatbestemming

Nog te bestemmen exploitatiesaldo 2011/'12 8.311
Af: naar algemene reserve 500
Af: naar bestemmingsreserve Tegenwaarde Participatie 3.124
Af: naar bestemmingsreserve Contributie-egalisatie 4.187
Af: naar bestemmingsreserve Project Stimuleringsfonds 500

Resteert te bestemmen 0

(Bedragen x 1.000)

 

http://www.creada.nl/secure/201206141522/toelichtingopdebalans.html#012%22


Exploitatierekening BV  
 

EXPLOITATIEREKENING BETAALD VOETBAL

over de periode 1 juli 2011 t/m 30 juni 2012
Jaarrekening
2011/'12

Begroting
2011/'12

Jaarrekening
2011/'12

Baten
Contributies 36 36 36
Tuchtzaken en heffingen 2.739 2.364 2.775
Vertegenwoordigend voetbal 35.265 22.536 43.001
Ticketing services 1.937 1.885 1.990
Subsidies 525 343 548
Commerciële baten 21.892 21.476 19.201
Stimulering Jeugdvoetbal 2.687 2.300 2.623
Diverse baten 2.219 1.725 1.556

Totale baten 67.300 52.665 71.730

Lasten
Personeelskosten 8.507 8.519 8.265
Afschrijvingen op (im-)materiële
vaste activa 715 411 130
Huisvestingskosten 490 491 455
Duurzame waardevermindering gebouwen 0 0 2.000
Bureaukosten 586 492 518
Informatisering/automatisering 284 348 321
Besturen en commissies 143 221 203
Cursussen 25 32 64
Communicatie 196 264 279
Bijdragen en subsidies 143 174 174
Vertegenwoordigend voetbal 27.210 17.878 33.455
Commerciële lasten 10.465 10.289 9.196
Scheidsrechterskosten 3.461 3.671 3.436
Ticketing services 2.217 2.269 1.749
Overige kosten 9.434 10.191 10.067
Bondsgerelateerde activiteiten -/-130 64 -/-84

Totale lasten 63.746 55.314 70.228

Exploitatieresultaat 3.554 -/-2.649 1.502

Financiële baten en lasten 293 180 374

Resultaat uit gewone exploitatie voor belasting 3.847 -/-2.469 1.876

Belasting uit gewone bedrijfsuitoefening -/-2.522 P.M. -/-1.968
Resultaat Sportmedisch Centrum -/-90 -/-106 -/-35
Resultaat KNVB Academie -/-54 0 44
Resultaat deelneming
KNVB.NL B.V. 566 310 4
Resultaat deelneming
Sportlink Services B.V. 56 40 28
Resultaat deelneming
Team Holland B.V. 26 15 48
Rendement Eredivisie Media en Marketing C.V. 3.124 2.658 2.049

Exploitatiesaldo 4.953 448 2.046

(Bedragen x 1.000)

 




