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Van de voorzitter
Afgelopen week moest ik opeens denken aan een t.v.-programma waar ik altijd met plezier naar keek, namelijk de show van
cabaretier Paul Haenen en dan in het bijzonder zijn vertolking
van ds. Gremdaat. Een goede kans dat u er niets aan vond, maar
vooruit.
Gremdaat begon zijn niet altijd stichtelijke overdenking vaak met
de op indringende wijze uitgesproken vraag “Kent u dat gevoel,
wel willen maar niet kunnen?“ En hoewel deze vraag op veel
zaken en situaties betrekking kan hebben, moest ik er aan denken in het kader van het ontslag van de hoofdtrainer van mijn
vereniging. Geen LBA-lid uiteraard, want daar gebeuren dit soort
zaken niet, toch?
De trainer wilde uiteraard wel, maar hij kon het niet. Althans,
het lukte niet. Na anderhalf seizoen zag het bestuur geen vooruitgang in de prestaties op de groene mat en misschien was de
trainer ook wel te aardig voor de knapen die alles uiteindelijk in
de praktijk moeten brengen. Nee, het leek wel of de greep op
het geheel zelfs minder werd en dat leidde onder de bij uw allen
bekende druk tot de hiervoor vermelde situatie.
Elk bestuur wil de trainer - al was het maar uit financiële en
menselijke overwegingen natuurlijk eigenlijk liever het seizoen
laten afmaken, maar kan dat op basis van een mix van gevoelsmatige en rationele argumenten niet altijd doen. En de trainer
wil natuurlijk ook wel - welk belang heeft hij tenslotte bij een
ontslag- maar kan het dan alleen nog maar bewijzen in de tijd die
nog komt. En daar wachten veel clubbestuurders niet op. Ik zit al
lang niet meer in het bestuur, maar ken ook uit mijn tijd wel een
voorbeeld. Deze situatie is dus van alle tijden en doet elk jaar zo
ongeveer vanaf de winterstopperiode z’n intrede.Wie volgt dus.
De nieuw te zoeken sterke man zal ongetwijfeld willen, maar
of hij het wél kan zal natuurlijk moeten blijken. Wellicht dat een

kandidaat met enig psychologisch inzicht kans ziet de groep, die
het uiteindelijk moet doen weer van het nodige zelfvertrouwen
te voorzien en disciplinair op orde te krijgen. Ik hoop in ieder
geval dat hij, wie het ook moge worden, dit voor elkaar krijgt.
En dat wil uiteraard ook elk bestuur dat in deze situatie geraakt.
Men kiest immers, hoe smakeloos een ontslag soms overkomt,
toch altijd voor het clubbelang. Daar is men tenslotte verantwoordelijk voor.
Een nieuwe ronde, nieuwe kansen. Dat biedt ons ook het jaar
2012. Denk na over uw goede voornemens. U wilt misschien
van alles, maar kunt u het ook? Daar kunt u tijdens de komende feestdagen, misschien wel onder het gehoor van een echte
dominee, nog eens goed over nadenken. En in 2012 zien we u
dan graag terug in de mallemolen die voetbal heet.
Ik wens u mede namens de collega-bestuursleden bijzonder
prettige feestdagen toe!
Met vriendelijke groeten.
Theo Piederiet
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Voortgang cao voor contractspelers
in het amateurvoetbal
De besturen van de LBA en de BZV zijn begin 2010 door het
Bestuur Amateurvoetbal gevraagd of de Belangenorganisaties
zich willen inzetten om te komen tot een cao voor contractspelers in het amateurvoetbal. Na onderling overleg hebben
beide daarop positief gereageerd. Verder was het verzoek van
het bestuur AV om ook het toenmalige COH daarbij te betrekken. Ook daar hebben de LBA en BZV positief op gereageerd.
Zeker omdat e.e.a. wettelijk verplicht is binnen de flexwet en
wij de belangen van een goede regeling inzien voor verenigingen
met contractspelers, maar zeker ook voor de andere amateurvoetbalverenigingen.
De LBA en BZV waren in dezelfde periode in het bezit gekomen van een scriptie van Nienke Zuidam, toenmalig studente van
professor Heiko van Staveren aan de VU in Amsterdam, m.b.t.
een cao voor contractspelers in het amateurvoetbal en het collectief arbeidsrecht. In die scriptie stond duidelijk verwoord dat
de KNVB, vanwege het gevaar van belangenverstrengeling, niet
de aangewezen partij was om zich met het opstellen van een
CAO bezig te houden. Maar ook dat het COH, die alleen de
toenmalige hoofdklassenverenigingen vertegenwoordigde, dat
vanwege de beperkte achterban niet kon en mocht doen. Het
was dus duidelijk dat men de LBA en BZV nodig had als werkgeversorganisaties.
Met die wetenschap zijn wij toen begonnen en kregen dan ook
door medewerking van Jan van Driel, bestuurslid AV met in zijn
portefeuille alles m.b.t. de topklasse, het 1e concept van een cao
voor contractspelers in het amateurvoetbal. Dit was door het
COH voorbereid.
Met o.a. adviezen en steun van Ger Vermeulen (arbeidsrechtdeskundige en jurist), Fred Kollen (verenigingsrechtdeskundige en
jurist) en Nienke Zuidam (juriste, en inmiddels werkzaam bij de
KNVB, maar op persoonlijke titel), waren de LBA en BZV begin
dit jaar zo ver dat versie 6 gereed was. In de tussentijd is mede
door tussenkomst van de KNVB het COTH aangeschoven in
de besprekingen. Daar het COTH zelf al contact had gehad met
de VVCS en ProProf, als vertegenwoordigers van de contract
spelers in het amateurvoetbal, is in eerste instantie getracht via
het COTH een afspraak met hen te maken. Dat lukte aanvankelijk niet, want VVCS/ProProf vonden dat het absoluut geen zin
had, daar er te weinig contracten geregistreerd waren/werden.
De LBA, BZV en COTH hebben toen het initiatief genomen om
met het bestuur AV te overleggen.Tijdens dat gesprek werd duidelijk dat ook bij de KNVB duidelijk was geworden dat het niet
verplicht registreren zou leiden tot onwenselijke situaties.Verder
werd vanuit de KNVB duidelijk dat die verenigingen, welke contractspelers hadden geregistreerd, vrijwel geen contractspelers
registreerden die onder de leeftijd van 22 jaar waren. KNVB,
LBA en BZV vinden dat ook die contractspelerspelers geregistreerd moeten worden, in het bijzonder in het belang van de
amateurverenigingen, waarin die spelers hun opleiding hebben
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genoten. Uiteindelijk werd de afspraak gemaakt dat iedere organisatie, KNVB, LBA, BZV, maar ook het COTH een inspanningsverplichting naar hun lidverenigingen heeft om te bevorderen
dat alle verenigingen met contractspelers binnen het amateurvoetbal deze contracten verplicht moeten laten registreren bij
de KNVB. Dit dus niet alleen in het belang voor de amateurverenigingen, die spelers zien verdwijnen naar betalende amateurverenigingen, maar ook van groot belang voor die betalende
amateurverenigingen. Hierbij verwijzen wij u naar de voor- en
nadelen verderop in dit artikel. Het moge daarbij duidelijk zijn
dat uiteindelijk gekomen moet worden tot een door de KNVB
verplichte registratie. Na die afgesproken inspanningsverplichting is het wel gelukt een afspraak te maken met de VVCS en
ProProf. Het eerste, zeg maar kennismakingsgesprek, heeft eind
september 2011 plaats gevonden. Een van de afspraken met de
VVCS/ProProf is dat parallel aan de procedure binnen de KNVB,
waarvoor in het voorjaar van 2012 een buitengewone bondsvergadering gaat komen, de cao besprekingen in december 2011
gaan starten.
Voor diegenen die daar nog niet van op de hoogte waren: het
COTH heeft, als hun lidverenigingen daar akkoord mee zijn
gegaan, per 2 november 2011 opgehouden te bestaan en gaat nu
door in ieder geval met de CV Topklasse en de bedoeling is/was
dat de hoofdklassenverenigingen via het COH doorgaan. De CV
Topklasse heeft aangegeven met de LBA en BZV verder te willen
werken aan een cao voor contractspelers in het amateurvoetbal.
Waarom is een verplichte registratie van groot belang voor
zowel de amateurvoetbalverenigingen met contracten als ook
voor de andere amateurvoetbalverenigingen zonder contracten?
Voor de amateurverenigingen, die werken met bij de KNVB
geregistreerde contracten zijn de voordelen:
1. 	 Overschrijving van contractspelers kan tot 31 augustus
plaats vinden, maar ook kan een bij een andere vereniging
onder contract staande speler tot 31 augustus overschrijving krijgen naar uw vereniging. Binnen het “contractloze”
amateurvoetbal is dat tot 15 juni;
2. Bij overschrijving naar een andere amateurvereniging, die
zo’n speler een contract aanbiedt kan, als dat contract een
doorlopend contract betreft, een transfersom worden
bedongen. Dat kan ook als zo’n contractspeler naar een
BVO gaat;
3. 	Ook kan men dan een beroep doen op een opleidingsvergoeding, als zo’n speler met een doorlopend contract en
onder de leeftijd van 22 jaar bij uw vereniging de opleiding
heeft genoten;
4. Datzelfde geldt ook voor de solidariteitsbijdrage;
5. Er wordt gewerkt binnen de wet;
6. 	 Bij arbeidsconflicten kunt u terugvallen op uw werkgeversorganisatie;

De nadelen zijn:
1. 	 Er moet bij het contracteren van een speler onder de 22
jaar aan de amateurvereniging(en), waar de speler zijn opleiding heeft genoten een opleidingsvergoeding van - op basis
van de huidige regeling - € 500 per opleidingsjaarjaar worden betaald;
2. 	 Bij het aantrekken van een contractspeler die bij een andere
vereniging onder contract staat , zult u een eventueel een
transfervergoeding moeten betalen.

Polls op de website
Vanaf 9 september tot en met 29 oktober 2011 kon u uw mening
geven over de volgende stelling:
Mijn mening over de Topklasse is nu positiever dan een
jaar geleden bij de invoering ervan.
Er werd door 57 personen gestemd met het volgende resultaat:

Voor alle andere amateurvoetbalverenigingen, die spelers zien
vertrekken naar een betalende amateurvoetbalvereniging en die
bij de verlatende vereniging en eventueel eerdere vereniging(en)
een opleiding hebben genoten, is het grote voordeel dat ook
zij dan recht hebben op de opleidingsvergoeding van € 500 per
opleidingsjaar.

Eens
oneens
geen mening

Ook hebben zij recht op een solidariteitsbijdrage indien er bij
overgang van de ene betalende amateurvoetbalvereniging naar
de andere betalende amateurvoetbalvereniging sprake is van een
transfervergoeding.

Van 30 oktober tot het schrijven van dit bericht (23 nov.) kon u
zich uitspreken over :

Kortom, wij hopen dat wij u toch e.e.a. duidelijk hebben kunnen
maken. Bij vragen en/of onduidelijkheden kunt u zich tot ons
wenden.

In dit kort tijdsbestek is er door 10 mensen gereageerd met als
voorlopig resultaat:

Tot slot willen wij u er nogmaals op wijzen dat beide besturen
i.v.m. de voortgang van het proces in het belang van het gehele
amateurvoetbal er veel waarde aan hechten dat alle contracten
binnen het amateurvoetbal bij de KNVB worden geregistreerd.
Wij verzoeken u allen dan ook dit te gaan doen.

: 74%
: 18%
: 8%

We mogen dus concluderen dat de Topklasse geen flop is geworden.

De buitenspelregel moet zo blijven, als die nu is.

Eens
Oneens
Geen mening

: 50%
: 38%
: 12%

Hier wordt dus verschillend over gedacht.
U kunt nog tot eind december 2011 uw standpunt over deze
stelling geven op www.lba-voetbal.nl

Alvast onze dank.
Besturen LBA en BZV

Die Europees kampioen, dat bent u
Sinds de invoering van het cassettebandje door Philips (1963) is
er slechts één land met minder dan 17 miljoen inwoners geweest
dat een finale van het WK Voetbal heeft gehaald: Nederland. En
niet één keer, maar drie keer. In het buitenland zijn er boeken
geschreven over het Nederlandse succes, zijn er kranten vol mee
geanalyseerd en televisieploegen uit de hele wereld trekken nog
steeds naar Zeist of naar Huis ter Duin om er het geheim te
vinden.
Dat is er. En dat bent u.
De Nederlandse voetbalpiramide heeft nog nooit zo’n stevig
fundament gehad. De KNVB telt voor het eerst in de 123-jarige
geschiedenis meer dan 1,2 miljoen leden. Op 1 juli 2011 telde de
voetbalbond 1.205.808 leden. Voor het achtste jaar op rij steeg
het aantal. Vrouwen en meisjes hebben het grootste aandeel in
de groei. Hun aantal bedroeg op 1 juli 124.051 en dat is 3,16
procent meer dan een seizoen eerder.
Laten we met dat cijfer eens het komende Europees kampioenschap naspelen. In Nederland is 7,5 procent van de bevolking een
geregistreerd lid van de KNVB. Daarmee komen we de poule

gemakkelijk door, want Denemarken (5,5 procent) en Portugal
(1,23 procent) zijn geen enkele partij voor ons. We moeten
alleen knokken voor de eerste plaats, maar we zijn ook te sterk
voor Duitsland, waar 7,3 procent van de bevolking geregistreerd
is bij de DFB.
In de kwartfinale treffen we Griekenland (3,34 procent) dat tweede werd in poule A achter Tsjechië (6,71 procent). Opvallend is
het dramatische EK van Rusland (0,6 procent). Andere slachtoffers in de eerste ronde zijn Spanje (1,40) en Frankrijk (2,80 procent). Griekenland is een prooi, net als de
halve finale tegen Zweden (6,1 procent). In
de eindstrijd treffen we weer de Duitsers,
die we dus met nipt verschil, waarschijnlijk
in blessuretijd, de baas blijven.
Denk nog eens aan die cijfers als u zondagavond 1 juli met geschminkte wangen de
straat op gaat om feest te vieren.Want die
Europees kampioen, dat bent u.
Henk Wageman
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(advertorial)

UNIEK IN NEDERLAND

VOOR HET KEUREN VAN UW GEHELE
ACCOMMODATIE
De Risicoscan van Accocheck, inclusief uitvoering plan van aanpak:
- meterkast wordt gekeurd volgens Nen 1010 (verzekeringsnorm);
- machines worden gekeurd volgens Nen 3140 en reparaties worden gelijk uitgevoerd;
- noodverlichting wordt getest;
- keukenapparatuur wordt gekeurd volgens Nen 3140;
- klimmaterialen (ladders, trappen) worden gekeurd volgens Nen 2484;
- kleine blusmiddelen worden nagekeken en eventueel aangevuld;
- zichtbare risico's worden in kaart gebracht;
- de juiste, verplichte, pictogrammen worden gemonteerd of aangevuld;
- verzekeringen worden inzichtelijk gemaakt.
Na dit alles uitgevoerd te hebben ontvangt u van Accocheck een map met alle bijbehorende certificaten en adviezen.
De complete Risico Scan wordt voor een vast bedrag uitgevoerd.

NORMALE PRIJS € 995,VOOR LBA LEDEN

EX BTW

€ 750,-

EX BTW

* Wilt u alleen een Risicoscan en voert u zelf het Plan van Aanpak uit?
Normale prijs € 450,- LBA leden € 375,- ex BTW

www.accocheck.nl
info@accocheck.nl
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Tel: 085 - 40 10 232
Mob: 06 - 537 81 640

Voorzitter Jan Regterschot van vv Schaesberg:

“Laat werklozen aan de slag
gaan bij voetbalverenigingen’’
Als het aan voorzitter Jan Regterschot van voetbalvereniging Schaesberg ligt, gaan werklozen in de toekomst
volop aan de slag als vrijwilliger bij sportverenigingen.
De Zuid-Limburger weet dat de wet een verplichting
nog niet toestaat, maar hij heeft al diverse gesprekken over dit onderwerp gevoerd met burgemeester
Raymond Vlekke van de gemeente Landgraaf, waaronder vv Schaesberg valt. Regterschot: “Laat de werklozen
werken in bejaardentehuizen, of bij sportverenigingen.
Alles is beter dan ze achter de geraniums te laten zitten. Daar wordt een mens alleen maar chagrijnig van.
Waarom zouden mensen die geen werk meer hebben en
van een uitkering moeten leven, in de winter niet kunnen
helpen met het sneeuwruimen, om maar een voorbeeld
te noemen?’’ Volgens de preses staat de burgervader niet
geheel onwelwillend tegenover zijn voorstel.
Regterschot geeft zelf het goede voorbeeld. Hij is sinds 2008
voorzitter van de fusieclub, die in 2003 ontstond door samenvoeging van RKONS en Kolonia. Jarenlang heeft hij als voorzitter van de ondernemingsraad van het Duitse bedrijf Bombardier
door Europa gereisd. Nu hij wat eerder met pensioen kon gaan,
wil hij wat terugdoen voor de maatschappij. En speciaal voor
die van Landgraaf. Met 15 vrijwilligers wordt de Zuid-Limburgse
club in de benen gehouden. En dat valt niet altijd mee, want
vv Schaesberg behoort met zijn 750 leden,verdeeld over acht
senioren-, 29 jeugd- en drie damesteam, alsmede een veteranenen elf zaalvoetbalteams, tot een van de grootste verenigingen van
Zuid-Limburg.
Secretaris Ron Pauwels, van origine Hagenaar maar al 25 jaar
woonachtig in Zuid-Limburg, zegt dat elke kerkdorp er nog zijn
eigen voetbalclubje heeft. “Op en duur is dat niet meer houdbaar. Kijk naar Noord-Brabant. Daar is het geen uitzondering als
een club meer dan 1000 leden telt. Dat komt bij ons nog niet
voor.’’
Landgraaf, dat met 40.000 inwoners zeven voetbalclubs telt,
probeert de landelijke ontwikkelingen, waarbij fusies geen uitzondering meer zijn, ook in zijn
gemeente gestalte geven. Drie
kernen, Schaesberg, Ubach over
Worms en Nieuwenhagen, krijgen jaarlijks een gemeentelijke
subsidie. De overige vier, veelal
met amper 150 leden, moeten
zelf de broek maar ophouden.
Ook op het sportieve vlak heeft
Zuid-Limburg nog een inhaalVoorzitter Jan Regterschot (links) slag te maken.VV Schaesberg
en secretaris Ron Pauwels van vv doet goed mee in de zondag
Schaesberg
eerste klasse (zaterdagvoetbal

telt in Limburg niet mee). Maar promotie naar de Hoofdklasse
betekent niet dat het bestuur de spelersmarkt op gaat om versterkingen te halen. Voorzitter Regterschot: “Vorig jaar hebben
we competitiewedstrijden gespeeld, waarbij alleen spelers uit
Schaesberg op het wedstrijdformulier voorkwamen. Dit seizoen
komen toch zeker zeven tot acht spelers uit de eigen gelederen.
Spelers geld betalen is bij ons uit den boze. Daar reiken onze
financiën niet toe.’’ Wat niet wil zeggen dat het bestuur princi
pieel tegen het betalen van spelers is. Regterschot: “ Als zich een
sponsor meldt met 500.000 euro op zak, vinden wij het prima.
Hier is alles mogelijk, maar niets hoeft.’’
Voor Regterschot en Pauwels, die een nabijgelegen sporthal
runt, is de sociale cohesie binnen hun voetbalclub de belangrijkste drijfveer.Pauwels: “Jaarlijks organiseren we op sportpark
Strijtlanden het grootste jeugdvoetbaltoernooi van Nederland.
Uit alle delen van Nederland komen voetballertjes naar ZuidLimburg om, verdeeld over vier weekeinden, aan het toernooi
deel te nemen. Kinderen, die misschien al in China en Turkije met
hun ouders op vakantie zijn geweest, maar bij ons de schoonheid
van Limburg ontdekken. Geweldig. Als ik dan op een zaterdag
over ons sportpark loop en al die glunderende gezichten zie,
weet ik weer waarom ik al 25 jaar vrijwilliger bij deze club ben.
In Schaesberg willen we met onze vereniging een veilig sociale
opvangplek in Landgraaf zijn. Een groot jeugdtoernooi is dan een
schitterend uithangbord voor onze doelstelling. Als ik dan mensen hoor zeggen dat we er wel aan zullen verdienen, begrijpen
ze het niet. Het gaat ons niet om het geld, maar om de vreugde
die je je leden schenkt.’’
Ook vv Schaesberg, gelegen op een steenworp afstand van de
Duitse en Belgische grens, rekent zich tot een multi-culturele
vereniging. Niet alleen Turken, Marokkanen, Surinamers, maar
ook Duitsers en Belgen maken deel uit van de diverse selecties.
Regterschot: “Elke vereniging uit deze buurt heeft daar mee te
maken. Het heeft bij ons nog nimmer tot problemen geleid.’’
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FC Twente-voorzitter Joop Munsterman

‘Ook journalisten moeten
vrouwenvoetbal serieus nemen’

Voorzitter Joop Munsterman: ”De damestak van FC Twente genereert
750,00 euro omzet.” Foto: FC Twente Media

Joop Munsterman is niet alleen voorzitter van voormalig landskampioen en bekerwinnaar FC Twente en het Hengelose ATC’65,
hij is ook een fervent voorvechter van het vrouwenvoetbal in
ons land. “De KNVB telt nu al 125.000 voetballende meisjes en
vrouwen.
FC Twente is ook de eerste club, die zijn dames betaalt. Volgens
Munsterman niet zoveel als in Rusland of Noorwegen, waar
salarissen tegen de 70.000 euro voorkomen en waar ook een
transfer van 6 tot 700.000 euro werd afgesloten naar Rossyanka
“Damesvoetbal wordt in de toekomst een belangrijke economische factor, waarin veel geld zal omgaan’’, voorspelt Munsterman.
“De tijd dat mijn dochter Marthe (Jong Oranje international
en selectielid van het eerste team van FC Twente) zich nog
moest omkleden in het hok van de scheidsrechter, ligt achter
ons. Vrouwenvoetbal is business geworden. Vorig jaar wilde een
Noorse club vier speelsters weghalen bij FC Twente. Zonder een
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vergoeding te betalen.Terwijl wij veel geld in de opleiding van de
speelsters hebben geïnvesteerd.Via onze contracten kunnen we
FC Twente nu beschermen tegen leegloop.’’ Zijn eigen club hoeft
overigens ook geen opleidingsvergoeding aan de amateurclubs,
die speelsters leveren, te betalen.
De damestak van FC Twente genereert 750.000 omzet. “Onze
sponsors denken dat het vrouwenvoetbal toekomst heeft en willen met ons de Europese top halen.’’
Internationaal voetbal staat nu al op het programma van de
eredivisieclubs. Maar vanaf het volgend seizoen wordt ook nog
getracht in een competitie met Belgische clubs te spelen. En kan,
evenals nu al het geval is, plaatsing voor een Champions Leaguecompetitie worden afgedwongen. Het damesvoetbal in ons land,
nu nog ressorterend onder het amateurvoetbal, moet, als het
aan Munsterman ligt, binnen twee jaar onder het betaald voetbal
vallen.
Dat het damesvoetbal hoog op de agenda staat dus ook bij de
Twentse topclub, heeft niet alleen met het talent van dochter
Marthe te maken, maar komt ook voort uit de maatschappelijke
betrokkenheid, waarmee FC Twente zijn achterban aan zich wil
binden. Munsterman: “FC Twente wil uitdragen dat het voetbal,
ook al speel je in de Europese top, uiteindelijke voortkomt uit
de wijken en buurten van je achterland. Voetbal op straat, op
pleintjes en grasveldjes; daar liggen onze roots. En dat mogen we
als betaalde club niet vergeten. Daar ligt onze basis. Ook voor de
meisjes.Verenigingen hebben daarbij de zorgplicht om, voor wie
dat wil, faciliteiten te bieden zijn of haar sport te beoefenen. De
overheid, in casu de gemeenten, stellen daar subsidies en velden
voor beschikbaar. Clubs hebben hier dus een plicht te vervullen. En dan kan het niet zo zijn dat meisjes of vrouwen daarvan
worden uitgesloten. Het zou tot een merkwaardige samenleving
leiden.’’ Hij krijgt als bekende Nederlander vaak verzoeken om
ergens op te treden of een lezing te houden. Zoveel als mogelijk
probeert hij daaraan te voldoen. “Maar uitnodigingen van zogenaamde Herenclubs of -sociëteiten, waarin alleen mannen welkom zijn, hebben niet mijn voorkeur.’’
Met de benoeming van Johan van Kouterik als projectmanager
vrouwenvoetbal bij de KNVB zijn ook de inspanningen van de
KNVB toegenomen voor de ontwikkeling van het vrouwenvoetbal. “Binnen twee jaar hebben we hopelijk een eigen League
voor vrouwenvoetbal’’, hoopt de veel gelauwerde preses van FC
Twente.
Over de aandacht voor het vrouwenvoetbal in de media heeft
de Twentse voorzitter geen goed woord over. “Clubs en KNVB
werken nu gelukkig samen aan een nieuwe toekomst. Alleen een
deel van de journalisten neemt het vrouwenvoetbal niet serieus.
Onbegrijpelijk, want maatschappelijke ontwikkelingen hou je niet
tegen. Toch? FC Twente verzorgt clinics voor haar convenanthouders. Daarbij ervaar je dat de huidige speelsters al als idolen
worden beschouwd. Het vrouwenvoetbal gaat een gouden toekomst tegemoet. Daar ben ik rotsvast van overtuigd.’’

Johan van Kouterik projectleider vrouwenvoetbal van de KNVB:

‘Meisjes moeten vanaf hun zesde jaar
al bij een club kunnen voetballen’
Televisie en de bijbehorende bank zijn niet aan Johan van Kouterik
besteed.“Ik kijk nooit tv’’, zegt de pas benoemde projectmanager
vrouwenvoetbal van de KNVB. Jarenlang was hij penningmeester
amateurvoetbal en lid van het bondsbestuur.Totdat hij enige tijd
geleden gevraagd werd om het vrouwenvoetbal in ons land op
een hoger peil te brengen. Als bezoldigde functionaris. Een baan,
die hij naast het directeurschap van de sociale werkvoorziening
Permar in Ede, vervult. Er is fysiek niet eens ruimte voor hem
om op de bank televisie te kijken.
Van Kouterik is een van de bedenkers van de BeNe-competitie,
die het volgende seizoen van start gaat. Nederlandse en Belgische
vrouwenteams spelen dan in een competitie, nadat ze eerst het
nationale voetbalseizoen hebben afgewerkt. De bovenste vier
clubs van beide competities strijden dan tegen elkaar in een
competitie. Hetzelfde gebeurt met de onderste vier teams. Hij
heeft goede hoopt dat Ajax en PSV tegen die tijd ook deel uitmaken van de nationale vrouwencompetitie
De opdrachten, die de KNVB van Kouterik heeft meegegeven,
liegen er niet om. Een volwaardige nationale en selfsupporting
topcompetitie voor vrouwen moet vanaf het seizoen 2013-2014
een feit zijn. Nu nog kost het vrouwenvoetbal op het hoogste
niveau de KNVB veel geld. Om de huidige eredivisie in stand te
kunnen houden, moest de KNVB financieel flink in de zak. Straks
moeten de teams zichzelf bedruipen. Van Kouterik: “We helpen
de clubs daarbij door marketingdeskundigen langs te sturen. Bij
veel clubs hangt het vrouwenvoetbal er nog maar een beetje bij.
Er wordt niet in geïnvesteerd. In deze tijd misschien begrijpelijk,
maar niet verstandig.’’
Binnen drie jaar moet het aantal vrouwen en meisjes bij de clubs
zijn gegroeid met 25 procent. Dat lijkt een helse opgave, maar
van Kouterik heeft een oplossing: “Net zoals bij de jongens moet
de leeftijdgrens bij meisjes omlaag. Ook zesjarigen moeten straks
lid kunnen worden van een club.’’

De nieuwe projectmanager onderstreept graag het belang van meer
meisjes en vrouwen binnen een vereniging. “Er ontstaat een heel andere
sfeer binnen je vereniging’’, weet hij.
De toenemende verruwing in en rond
de voetbalvelden is iedereen een gruwel. Misschien dat een groter aandeel van meisjes en vrouwen binnen
een club een positief effect kan heb- Johan van Kouterik: ”Binnen
drie jaar moet aantal vrouben.Van Kouterik verwijst naar het wen binnen KNVB gegroeid
recente WK-voetbal in Duitsland. Een zijn met 25 procent.”
eclatant succes met volle tribunes en Foto: KNVB.nl/Eric Verhoeven
volop media- aandacht.“Toeschouwers
hadden veel plezier bij de wedstrijden. Ook bij duels, waar niets
op het spel stond, was de stemming geweldig.’’
Het EK 2013 ging, ondanks een goed bidbook, toch aan
Nederland voorbij. Zweden bleek sterker, maar de KNVB wil nu
het WK 2017 naar ons land halen.Vanaf 2009 is Van Kouterik al
betrokken bij het vrouwenvoetbal, dat zijn hart gestolen heeft.
Dat hij als penningmeester al extra geld heeft vrijgemaakt voor
het vrouwenvoetbal, waar hij nu professioneel mee aan de slag
gaat, beschouwt hij niet als onoirbaar. “In mijn acht jaren als penningmeester is de hoogte van de afdracht voor de amateurclubs
aan de bond nog nooit verhoogd. Niemand heeft dus te klagen.’’
Het vrouwenvoetbal gaat volgens hem een grote toekomst tegemoet. Internationals zijn nu al sterren. Natuurlijk moet de basis
breder, maar dat is een kwestie van tijd.We hebben nog een flinke achterstand op sommige andere landen. Maar bij wedstrijden
in de Duitse eredivisie komen ook maar 800 toeschouwers per
wedstrijd. En in Frankrijk is Olympique Lyon de enige club, die de
zaakjes goed voor elkaar heeft. Evenals Arsenal in Engeland. En
FC Twente in ons land. Maar het vrouwenvoetbal komt eraan.’’

Als ondernemer luister je naar vrouwen
De vrouwenteams van FC Zwolle en van Telstar zijn de enige
in de eredivisie, die gelieerd zijn aan clubs uit de Jupiler League.
Dat dus ook de begroting niet heeft van een gemiddelde eredivisieclub. Toch besloot FC Zwolle afgelopen zomer het vrouwenelftal in de competitie te houden, waar enkele eredivisieclubs
afhaakten.
Ivo de Lange, directeur van IQ Kunstuitleen in Zwolle, verbond
zich als shirtsponsor voor drie jaar aan de Zwolse vrouwen.
“Omdat ik alle vertrouwen heb in de toekomst van het
vrouwenvoetbal’’, zegt de Zwollenaar. “Uiteindelijk zijn het toch
de vrouwen, die voor een groot deel bepalen wat er in het huishouden, en ook daarbuiten, omgaat. Als ondernemer moet je
daar op inspelen.’’

De Lange zou, evenals Johan van Kouterik, de nieuwe project
manager vrouwenvoetbal van de KNVB, graag zien dat verenigingen zich ook inhoudelijk nog sterker maken voor de vrouwentak.
“Ik heb met volle overtuiging voor drie jaar getekend, omdat ik
merk dat er in de ontwikkeling van het vrouwenvoetbal nog veel
te winnen valt. Daar moet je wel aan blijven werken.’’
Bij FC Zwolle, dat een begroting heeft van ongeveer 2.5 miljoen
euro per jaar, wordt ongeveer 100.000 euro voor de vrouwen
uitgetrokken. En daar zijn ze in Zwolle zeer tevreden over. Al
moet de KNVB financieel ook nog wel bijspringen. Evenals bij FC
Twente vinden ze in Zwolle dat de betaalde club ook een maatschappelijke verplichting heeft tegenover de eigen achterban. En
daar hoort het vrouwenvoetbal zeker bij.
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Scheidsrechtersbaas Dick van Egmond tijdens najaarsvergadering LBA:

Arbitrage bepaalt de sfeer in de club
In de strijd naar meer respect voor elkaar op en rond het voetbalveld, spelen de voetbalbestuurders een zeer belangrijke rol.
Het wangedrag van ouders langs de voetbalvelden is helaas de
laatste weken weer actueel geworden door enkele vervelende
incidenten. “Of het ook daadwerkelijk gezellig op de voetbalvelden wordt hangt voor een groot deel af van de houding van
clubbestuurders. Zij bepalen de normen en waarden binnen de
vereniging.’’ Dat vertelde Dick van Egmond, scheidsrechtersbaas
van de KNVB zaterdag 29 oktober j.l. in het hol van de leeuw.
Op die dag hield de LBA in Sneek zijn jaarvergadering,Van
Egmond was gastspreker. De coordinator scheidsrechterszaken
van de KNVB reageerde op een vraag uit de zaal, waarin het
toenemende wangedrag van sommige ouders langs de voetballijnen aan de kaak werd gesteld.“Als een ouder zich langs de kant
van het veld misdraagt, is er maar een oplossing: Stuur hem of
haar, en zonodig ook zijn/haar voetballende kind, als die te lastig
wordt, van het veld.’’
Van Egmond is van mening dat elke club ervoor moet zorgen dat
de arbitrage binnen de club goed op de kaart dient te worden
gezet. “Trek daar een budget voor uit. Geen 200 euro, maar een
echt budget. Benoem een commissie met een bestuur. Steek de
bestuursleden in een pak van de club om aan te geven dat de
commissie scheidsrechterszaken binnen de club serieus wordt
genomen.Arbitrage bepaalt de mate van gezelligheid binnen de
vereniging.”
Het referaat van de oud-arbiter was de afsluiting van de najaarvergadering, die in het spiksplinternieuwe Van der Valkhotel in Sneek
werd gehouden. Daarin kreeg de Jan Koops, sinds jaar en dag lid
van de LBA en al enige tijd webmaster van www.lba-voetbal.nl de
waarderingsspeld uitgereikt door secretaris Peter Langkemper.

Jaaroverzicht 2011
Om het u, net als in voorgaande jaren, gemakkelijk te maken bij
het zoeken naar een interessant onderwerp dat in dit (bijna)
afgelopen kalenderjaar is verschenen, volgt hier een chronologisch overzicht:
Infobulletin nr. 96 (maart)
De bestuurlijke toekomst van de KNVB: wat willen de clubs?
Fase 2 digitaal wedstrijdformulier Amateur Voetbal beleeft goede
start
Vrijwilligersverzekering per 1 januari 2011 nog aantrekkelijker
Verenigingen willen invloed houden op beleid KNVB
Applaus voor uitblijven molestaties arbiters
Organisatie WK is geweldig PR-instrument voor CP-voetbal
Haagse amateurclubs betalen geen OZB meer
Door Vrienden Opgericht Lent kan weer opgelucht ademhalen
Vrijwilligerscoördinator zoekt vrijwilligers om te coördineren
Oude normen en waarden in een nieuw manifest.
Infobulletin nr. 97 (juli)
Verslag Voorjaarsvergadering 2011
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Voorzitter Theo Piederiet werd,
evenals bestuurslid Bernard Jansen,
voor een nieuwe termijn in het
LBA-bestuur herkozen. Ook werd
een contract gesloten met Henk
Wageman, die de komende jaren
de redactie van het informatiebulletin voor zijn rekening gaat nemen.
De vergadering keurde overigens
unaniem het beleid van de LBA
goed.
Scheidsrechtersbaas Dick van
Egmond: ”Verenigingen moeten
eigen arbitrage goed op de
kaart zetten.”

LBA-secretaris Peter Langkemper (links) heeft zojuist webmaster Jan Koops
de waarderingsspeld van de LBA overhandigd.

2011 : Jaar van de Vrijwilliger, spreek uw waardering uit!
Wijzigingen Arbowet
Eredivisie Live
Zet uw club op de kaart met de “Van de Kaart kaart”
Even voorstellen ……..Jos Prevoo,Wim Dirks en Frans Tuytelaars
TVC’28 kiest eieren voor haar geld in kleedkamerconflict
Belastingdienst keurt fiscale regelingen goed
Stelling van de maand
Infobulletin nr. 98 (oktober)
De terreur van de Engerling
Jaarverslag secretaris seizoen 2010-2011
Jaarverslag portefeuillehouder redactieraad 2010-2011
Jaarverslag portefeuillehouder reglementen, verenigingsrecht
2010-2011
John de Looze: eerste winnaar van de Grassroots Leader van
de UEFA
SDW is content met de hulp van de LBA
LBA houdt salaris- enquête onder zijn leden
Wordt het voetbal steeds veiliger?
Het belang van een goede CAO voor alle amateurspelers

Ko Kuin blijft volop strijden voor
toekomst F.C. Den Helder
Sinds oktober van dit jaar is Ko Kuin geen voorzitter meer van
de fusieclub F.C. Den Helder. Na vijf jaar heeft hij zijn prioriteiten
verlegd, maar dat wil allerminst zeggen dat hij zijn strijdbaarheid
voor de Helderse voetbalclub heeft verloren. Integendeel.
Sinds zijn pensioen in 2008 en de fusie tussen WGW en F.C. Den
Helder een jaar later om tot een grote zondagclub te komen,
strijdt hij samen met de fusiebegeleidingscommissie om de
accommodatie op sportpark De Streepjesberg aan de eisen van
de nieuwe tijd aan te passen. En om de gemeente Den Helder
te overtuigen dat ze aan haar financiële verplichtingen moet voldoen.
“We hebben nog steeds 200.000 euro tegoed van de gemeente’’,
zegt de oud-aannemer. “Dat geld is ons door de gemeente toegezegd, na bemiddeling van de jurist van de LBA. Bij zijn aantreden was de fusie tussen beide zondagclubs nog niet beklonken.
“Belangrijk was dat de financiële consequenties van een fusie,
waarbij ook van een verhuizing sprake was, helder in kaart wordt
gebracht.’’
Waar de gemeente Den Helder de opstallen op het complex De
Dogger waardeerde op 225.000 euro, gebaseerd op de WOZwaarde van de opstallen en exclusief de grondcomponent, en
de verhuizingskosten op 75.000 euro stelde, bleken onafhankelijke taxatierapporten op hele andere bedragen uit te komen.
Kuin: “Onze taxateur kwam, gebaseerd op oud-voor-nieuw en
rekening houdend met achterstallig onderhoud, op een bedrag
van 775.000 euro voor de opstallen van WGW, dat naar De
Streepjesberg moest verhuizen. Een verschil dus van 550.000
euro.’’
Kuin zegt dat die strijd hem, en de fusiebegeleidingscommissie,
veel energie en ook ergernis heeft gekost.“We kwamen er bij de
gemeente maar niet door.’’ Pas na de inzet van LBA-jurist Fred
Kollen kwam er schot in de zaak. De vergoedingssom werd na
twee jaar heftige strijd uiteindelijk verhoogd tot 500.000 euro.
(Inclusief verhuiskosten van 75.000 euro)
Maar daarmee waren de problemen van de nieuwe fusieclub
niet opgelost. Want de accommodatie op de Streepjesberg was
onvoldoende om de circa 700 voetballende leden, verdeeld over
46 teams, te herbergen. Er moesten en moeten nieuwe
kleedkamers komen. De huidige tien zijn ontoereikend. Kuin: “Ik
heb al de hele Helderse politiek over de vloer gehad om haar te

Ko Kuin blijft strijd voeren om de accommodatie van zijn club
FC Den Helder toekomstbestendig te maken.

laten zien dat onze accommodatie absoluut verbetering behoeft.
Arbiters moeten zich bij ons soms omkleden in het cv-hok. Dat
is toch niet meer van deze tijd?’’
De gemeente is de club van Kuin financieel nog wel tegemoet
gekomen door 200.000 euro uit een extern potje beschikbaar
te stellen voor de bouw van twee kleedkamers voor de vrouwenteams. Kuin:“Het geld is ons toegezegd, maar nog steeds niet
bevestigd.Voor het einde van dit jaar wil ik echt weten, wanneer
dat geld definitief kan worden aangewend voor onze nieuwbouw
van onze accommodatie.’’
Verder speelt nog het verzekeringsgeld na het afbranden van
een voormalig clubgebouw. Kuin: “Die stond op grond van de
gemeente, die daarvoor was verzekerd. Maar ze willen ons het
verzekerde bedrag niet mededelen. ’’ F.C. Den Helder heeft een
voorstel op papier gezet.
Hoe dan ook, tijd om op zijn lauweren te rusten heeft Ko Kuin
nog niet. Hij is voornemens om de accommodatie van zijn club,
prachtig gevleid tegen de Helderse duinen, toekomstbestendig
te maken.

Het Bestuur, alle afgevaardigden
en de redactie van de LBA
wensen u een voorspoedig,
sportief maar vooral een gezond 2012 toe.
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Uitslag enquête salarissen/vergoedingen trainers en masseurs/verzorgers
Op 3 oktober 2011 hebben wij 1.732 enquêteformulier
uitgezet onder onze lid verenigingen om inzicht te
krijgen in de bruto salarissen en vergoedingen van

trainers en van masseurs/verzorgers. Wij hebben

gekozen voor een anonieme enquête en dat bleek een
schot in de roos.
Ruim 700 ingevulde (meer dan 40% respons) enquêteformulieren
mochten wij van u retour ontvangen, waarvoor onze oprechte
dank, en waardoor de LBA een uniek inzicht heeft gekregen
wat per klasse de gemiddelde hoogte is van de bruto salarissen
trainers en salarissen of vergoedingen van masseurs/verzorgers.
Wat duidelijk naar voren is gekomen dat er vanaf de topklasse
t/m de laagste klassen (zaterdag 5e klasse en zondag 6e klasse)
van het amateurvoetbal er duidelijk een neergaande lijn zit.
Bij de Top- en Hoofdklassen, zowel zaterdag als zondag is het
gemiddelde bruto salarissen/vergoedingen gelijk, waarbij in de
Topklasse € 25.000 bruto salaris voor een trainer de onderkant
is.Voor een “deeltijd” baan een vrij vorstelijke vergoeding is onze
indruk.
In het gemiddelde bruto salaris in de 1e klasse zaterdag en zondag zit een duidelijk verschil, echter bij de masseurs/verzorgers
is dat gelijk.
De bruto salarissen en vergoedingen in de 2e klasse zaterdag en
zondag zitten op het zelfde niveau. Vanaf de 3e klasse zaterdag
en zondag valt het op de het salarisniveau en vergoedingen bij

de zaterdag op een veel lager niveau zitten. Bij de 4e en 5e klasse
zaterdag geven veel verenigingen aan geen masseur/verzorger
te hebben. Bij de zondagverenigingen zien wij dat veel bij de 6e
klasse.
Een aantal opvallende zaken die wij tegenkwamen was dat een
hoofdklasse vereniging een trainer had tegen alleen een vrijwilligersvergoeding van € 1.500. Verder een 5e klasse zondag
vereniging die een trainer in dienst had voor € 20.000 bruto,
wat in onze ogen een absurd hoog bedrag is. Ook kwamen wij
een 4e klasse club tegen waarbij hun voorzitter ook onbezoldigd
trainer was. Ook bij een aantal 5e klasse zaterdag en zondag en
6e klasse zondag verenigingen die aangaven eigenlijk geen salaris
en/of vergoedingen voor trainers te kunnen betalen.
Onderstaand vind u een staafdiagram met de uiteindelijke gemiddelde resultaten duidelijk zichtbaar.
Hebt u n.a.v. deze resultaten vragen en/of opmerkingen gaarne
uw vragen per email naar onze portefeuillehouder voetbalzaken
Wim Dirks, wim.dirks@hetnet.nl
Bestuur LBA

ENQUETE

Topklasse

Trainer /
Zondag

Gegevens:	1.732 Enquete's verstuurd, sluitingsdatum
5 november 2011.
Klasse

Zaterdag

Zondag

Topklasse		
6
Hoofdklasse
1
14
1e Klasse
12
31
2e Klasse
15
72
3e Klasse
58
114
4e Klasse
47
162
5e Klasse
16
123
6e Klasse
44		
Retour
149
566
Totaal; = 715

Bron:

2e klasse

3de klasse

4e klasse

5e klasse

6e klasse

€ 15.000,00

€ 10.000,00

€ 10.000,00

€ 7.500,00

€ 5.750,00

€ 4.500,00

€ 6.000,00

€ 3.500,00

€ 3.500,00

€ 3.000,00

€ 2.300,00

€ 2.000,00

€ 1.500,00

€ 750,00

€ 25.000,00

€ 17.500,00

€ 12.000,00

€ 10.000,00

€ 7.500,00

€ 5.750,00

€ 3.000,00

€ 6.000,00

€ 3.500,00

€ 3.500,00

€ 3.000,00

€ 1.500,00

€ 1.500,00

€ 1.000,00

Masseur/
Verzorger Zaterdag

Betreft:	anonieme enquete salarissen trainers en
verzorgers / fysiotherapeuten.

1e klasse

€ 17.500,00

Masseur/
Verzorger Zondag
Trainer/
Zaterdag

Hoofdklasse

€ 25.000,00

703 Enquete.

UITSLAG ENQUETE SALARISSEN TRAINERS EN VERZORGERS/MASSEURS.
€ 25.000,00

€ 22.500,00

Trainer /Zondag
Trainer/Zaterdag

Masseur/Verzorger - Zondag
Masseur/Verzorger - Zaterdag

€ 20.000,00

€ 17.500,00

€ 15.000,00

€ 12.500,00

€ 10.000,00

€ 7.500,00

€ 5.000,00

€ 2.500,00

€0
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Topklasse

Hoofdklasse

1e klasse

2e klasse

3de klasse

4e klasse

5e klasse

6e klasse

Uit onderzoek van sportmanager Jessica Uneken blijkt:

Sportverenigingen in Nederland
hebben baat bij een risicoanalyse
In Belgie is het verplicht, maar ons land kent het maken van
risicoanalyses binnen de sport (nog) niet. Sinds 2004 kan bij onze
zuiderburen geen evenement, sportactiviteit of sportwedstrijden
worden gehouden, zonder dat de organisatie over een deugdelijke risicoanalyse beschikt.
Jessica Uneken, een Zwolse sportmanager in spe, deed onderzoek naar de risicoanalyse bij sportverenigingen. Conclusie:
Clubs kennen ze meestal niet en het wordt hoog tijd dat ze ook
in ons land verplicht wordt gesteld. De risico’s, vooral door de
toename van het ook in ons land uit de Verenigde Staten van
Amerika overgewaaide claimcultuur, zijn voor de sportverenigingen te groot geworden. Uneken haalt een voorbeeld uit de
praktijk aan. “Op een mooie zondag speelt het tweede herenteam van voetbalclub X thuis tegen de heren 2 van voetbalclub
Y. Naast het veld ligt een autoweg en daarnaast een fietspad. De
spelers van club A zijn midden in een aanval, als hun aanvaller
de bal verkeerd raakt. Die vliegt vervolgens over het hek. Net
op dat moment fietst het gezin van dr. Lot langs het veld. De
bal raakt de heer Lot. Hij komt ten val en verbrijzelt daarbij zijn
hand. Dr. Lot is hartchirurg en door zijn verwondingen zal hij niet
meer kunnen opereren.’’
Uneken: “De vraag is vervolgens: Welke partij is aansprakelijk
voor het ongeval en de schade bij dr. Lot? Er is uiteindelijk geen
rechtszaak uit voort gekomen, maar de mogelijkheid dat dit
daadwerkelijk kan gebeuren, is zeker aanwezig. Er bestaat geen
jurisprudentie over deze casus en er is dus geen vergelijkingsmateriaal. Maar de kans dat de vereniging aansprakelijk wordt
gesteld is aanzienlijk.’’
Had dr. Lot kunnen weten dat hij schade zou kunnen oplopen,
fietsend met zijn gezin in de zon langs het voetbalveld, of had hij
eigenlijk moeten omfietsen? Nee, zegt diens advocaat. Dr. Lot
kon niet weten dat hij zich in een gevaarlijke situatie bevond.
Maar, is dan de vraag, wie had wel kunnen weten dat een ongeval
zoals deze had kunnen gebeuren? De speler misschien? Hij mag
ervan uitgaan dat de velden goed zijn afgeschermd en binnen een
spelsituatie kan de speler dus niets aan dit ongeval doen.
Daarna wordt al snel richting voetbalvereniging gekeken. Had zij
kunnen weten dat dit zou kunnen gebeuren? Wat zijn de voorgeschreven regels met betrekking tot het veld en de afstand tussen deze en een openbare weg?
Heeft de gemeente misschien steken laten vallen? Had ze moeten
t
ur
See You in Co
weten dat het veld te
dicht op de openbare weg zit.
Misschien had ze moeten voorschrijven dat er een hoger hek
had moeten staan. Misschien
2011
had ze het fietspad ergens
anders moeten laten lopen.Veel
onzekerheden over de schuldvraag dus, maar dat de sportvereniging aansprakelijk wordt
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Jessica Uneken

Jessica Uneken: ”België is verder dan Nederland met de risico-analyses”.

gesteld, is niet ondenkbeeldig. Er zijn clubs failliet gegaan, omdat
ze de schadevergoeding niet konden ophoesten, aldus Uneken.
Het is slechts een van de vele voorbeelden, waarbij ook voetbalclubs ernstig in de financiële problemen kunnen geraken. Uneken:
“Het Belgische model, waarbij alle sportverenigingen, organisatoren van sport- en andere evenementen en zelfs gemeenten verplicht een risicoanalyse moeten uitvoeren, zou ook in Nederland
van kracht moeten worden. Uit voorgaande casus blijkt immers
dat een sportvereniging niet alleen rekening dient te houden
met haar leden, deelnemers en toeschouwers, maar ook met
toevallige voorbijgangers. Maatschappelijke zorgvuldigheid betekent dus dat je als sportvereniging er voor moet zorgen dat je
activiteiten geen schade aan derden kunnen berokkenen en dat
je in dat verband ook een soort ‘onderzoekplicht’ hebt. Je moet
als vereniging dus zelf onderzoek doen naar mogelijke risico’s,
niet alleen voor leden, deelnemers en toeschouwers, maar ook
voor toevallige passanten.
Verantwoordelijkheden van een sportvereniging zijn dus breder
dan je op het eerste gezicht verwacht. ’’ Zorgvuldigheid is de
sleutel naar het voorkomen van ongevallen. Een vereniging moet
zich bijvoorbeeld telkens af blijven vragen of haar werknemers,
haar leden-trainers en haar vrijwilligers de juiste opleiding hebben, voldoende ervaring hebben, genoeg ondersteuning vanuit het bestuur krijgen, en of ze genoeg bijgeschoold worden.
Voldoen ze wel aan alle vereisten om de juiste trainingen aan de
sporters te geven en zorgt de vereniging er ook voor dat er op
dat gebied voldoende scholing en controle plaats heeft.
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Even voorstellen..........
Op verzoek van de redactie stel ik mij graag even aan
u voor. Mijn naam is Rob Baarda. Ik ben 55 jaar jong
en woonachtig in Diemen. Inmiddels 32 jaar getrouwd
met Deane. Samen hebben we twee zoons. Sinds deze
zomer mag ik mijzelf ook Opa noemen.
In het dagelijks leven ben ik productmanager bij een middelgrote levensverzekeraar. In die functie ben ik verantwoordelijk
voor de ontwikkeling van nieuwe financiële producten en het
commercieel beheer van de bestaande producten. Binnen het
bedrijf ben ik eveneens secretaris van de Ondernemingsraad.
Mijn persoonlijke sportieve loopbaan was niet groot. In mijn
jonge jaren speelde ik voor de voetbalverenigingen Madjoe en
JOS. In 1991 ben ik bij FC Abcoude terecht gekomen. Mijn zoon
wilde voetballen en FC Abcoude was een goed georganiseerde
vereniging in de buurt.
En als je dan als ouder altijd meegaat met je zoon gaat het snel.
Al snel werd ik leider van het team van mijn oudste zoon. Later
deed ik dat ook voor het team van mijn jongere zoon. Van het
een kwam het ander. Samen met andere ouders begonnen
we aan commissiewerk, het organiseren van jeugdtoernooien,
loterijen et cetera.
In 1994 trad ik toe tot het bestuur van FC Abcoude. Niet lang
daarna nam ik de functie van secretaris van de vereniging over.

Dat ben ik blijven doen tot aan mijn
aftreden in december 2009. De laatste
jaren fungeerde ik eveneens als interim
voorzitter.
Nu sta ik klaar voor het nieuwe bestuur als dat nodig is. Daarnaast
vertegenwoordig ik samen met wat andere oud bestuursleden
FC Abcoude nog steeds bij de wedstrijden van het eerste
zondagelftal. Van de wedstrijden maak ik verslagen en neem ik
foto's voor diverse websites en enkele lokale weekbladen.
Binnen de KNVB ben ik actief als regioafgevaardigde in regio 5.
Zoals iedereen wellicht weet, zal deze functie in het proces van
de bestuurlijke vernieuwing binnen de KNVB komen te vervallen. Persoonlijk betreur ik dat, aangezien met name de regio
afgevaardigde het dichtstbij de verenigingen staan.
Deze zomer werd ik gevraagd om districtafgevaardigde voor
de LBA te worden in district West I. Ik hoefde niet lang na te
denken. Het orgaan regioafgevaardigden verdwijnt en daar ontstaat in mijn beleving een gat in de richting van de verenigingen.
Besluitvorming binnen de KNVB zal nop grote afstand van die
verenigingen plaatsvinden. De LBA kan binnen de nieuwe structuur die ontstaat een belangrijke bindende rol spelen. En doe ik
graag aan mee. En dat kan nu dus ook, want in de najaarsvergadering van de LBA in Sneek werd ik tot districtsafgevaardigde
gekozen.
Rob Baarda

Even voorstellen..........
Bij deze wil ik mij voorstellen als nieuwe afgevaardigde van de
LBA; per eind oktober ben ik als zodanig naar voren gedragen en
benoemd, weliswaar zonder mijn aanwezigheid (genoot op dat
moment van de andalusische temperaturen en omgeving), maar
desondanks toch benoemd.
Ik ben Theo Scholten, 59 jaar en geboren op 25 november 1952
in Beckum, het wereldberoemde dorp dichtbij Hengelo. Ik ben
in 1988 gehuwd met Jannie en samen hebben we 4 kinderen die
allemaal reeds het huis uit zijn.
Na mijn studie (HEAO) ben ik gaan werken bij KPMG en daarna bij de Belastingdienst als afgestudeerd accountant en in die
functie werkzaam als klantmanager en accountant belast met
boekenonderzoeken bij grote concerns; mijn specialiteit is de
vennootschapsbelasting.
Ik heb altijd veel affiniteit gehad met de sport; vanaf mijn 6e
jaar heb ik gevoetbald bij TVO in Beckum en na mijn 30e heb
ik 25 jaar in de zaal gevoetbald bij FC Berghuizen in Oldenzaal.
Doordat 2 van mijn kinderen voetbalden bij vv Oldenzaal ben ik
bij het bestuur van deze club betrokken geraakt en heb 10 jaar
in het bestuur gezeten.
Ondertussen ben ik ook gaan tennissen; ook daar kwamen ze
achter mijn deskundigheid op financieel gebied, dus daar heb ik
ook 10 jaar als penningmeester in het bestuur gezeten, nadat ik
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de bestuursactiviteiten bij de voetbalclub had beëindigd.
Ik heb een hele brede belangstelling voor sport, naast voetbal op
plaats 1 en tennissen op plaats 2 zijn er nog diverse sporten waar
ik graag naar kijk. Daarnaast bezoek ik ook regelmatig voetbalwedstrijden, op eredivisieniveau en ook op amateurniveau.
Bij de LBA hoop ik mijn deskundigheid op financieel gebied ook
uit te kunnen dragen bij de oplossing van financiële problemen
welke aan de LBA worden
voorgelegd. Ik heb er veel
zin in en hoop samen met
de andere afgevaardigden
op een goede en prettige
samenwerking; dit laatste
vind ik heel belangrijk
omdat bij mij bij deze
onbezoldigde activiteiten
het plezier voorop moet
staan.
Tot (wellicht spoedig)
ziens, Theo Scholten
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