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CONCEPT VERSLAG  VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING 
COACHES BETAALD VOETBAL 
WOENSDAG 7 OKTOBER 2015 

BILDERBERG RESIDENCE GROOT BILDERBORGH 
 

 
Aanwezig van het bestuur: Han Berger-voorzitter (HB), Peter Bosz, vice-voorzitter (PBo)  
en de leden Mario Captein (MC), Art Langeler (AL)  
Kantoor organisatie: Gerard Marsman, directeur (GM) en Petra Balster, officemanager (PB) 
Afwezig: Peter Jeltema, Ton Caanen 

 
Aangemeld: 164 leden 
 
Afwezig met kennisgeving:189 leden 
 
Niet afgemeld: 181 leden  
 
 
1.Opening 
 
Om 13.30 uur opent voorzitter Han Berger de Algemene Ledenvergadering en heet iedereen 
van harte welkom met een daarnaast ook een speciaal warm welkom voor de ambassadeurs, 
ereleden en leden van verdienste. . 
De voorzitter wenst een ieder een leerzame en aangename dag. 
 
 
2. Mededelingen 
HB: vandaag staat in het teken van de toekomst van het Nederlands voetbal. Wij hebben 
allen te maken met de overspannen voetbalmarkt, selecties die nog wijzigen na aanvang van 
het seizoen enz. Het is non stop crisis management. De Nederlandse trainer/coaches 
hebben van Nederland een voetbal wereldmacht gemaakt en niet de bestuurders. Ook de 
spelers worden opgeleid door de trainer/coaches. Vandaag hebben wij dan ook een 
historische vergadering. Aansluitend aan de ALV zal er een persconferentie plaatsvinden. De 
CBV pleit voor krachtig leiderschap d.m.v. de aanstelling van een directeur Voetbalzaken bij 
de KNVB. Op besluitvormingsniveau heeft de KNVB te weinig expertise. Voetbal is de core 
business van de KNVB en het getuigt van misplaatste arrogantie om hiervoor geen directeur 
aan te stellen. In de VI van week 44 gaf Bert van Oostveen aan dat alleen Louis van Gaal 
geldt als een mogelijke kandidaat voor deze functie. Daarmee diskwalificeert hij de overige 
trainer/coaches. GM: de KNVB is geïnformeerd over onze plannen en de persconferentie.  
 
-Aan- en afmeldingsplicht ALV: in het Huishoudelijk reglement staat het volgende 
opgenomen t.a.v. het aan – en afmelden voor de ledenvergaderingen:  
Artikel 8: 2.  De leden van de CBV zijn bovendien verplicht: 
a. Te verschijnen op de Algemene Ledenvergaderingen en de algemene     
studiebijeenkomsten en bij verhindering zich tijdig schriftelijk met opgave van redenen af te 
melden, tenzij de verhindering van dien aard is dat zulks onmogelijk is, in welke geval de 
afmelding zo mogelijk op een voor dat geval gepaste wijze zal geschieden. 
 
In de digitale nieuwsbrief van de CBV zal deze paragraaf nog eens worden aangehaald. 
 
 
3. Notulen 25-03-2015 
De notulen van de ledenvergadering van 25 maart 2015 worden ongewijzigd vastgesteld. 
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4. Bestuurszaken: 
Benoeming vice-voorzitter: HB: Het bestuur heeft besloten om Peter Bosz tot vice-
voorzitter te benoemen.  
Daarnaast is er nog een vacature voor een bestuurslid Technische zaken en het bestuur 
hoopt in de ALV van maart 2016 het nieuwe bestuurslid te kunnen presenteren.  
 
Presentatie CBV Beleidsplan 2016-2020: het bestuur licht het nieuwe beleidsplan toe. Als 
nieuw motto is gekozen voor ‘Passie voor Voetbal’. Het beleidsplan 2016-2020 is vastgesteld 
en zal met de leden worden gedeeld via de digitale nieuwsbrief en de site.  
 
Visie bestuur op toekomst CBV: De specifieke speerpunten beleidsplan t.b.v. de 
positionering Coaches Betaald Voetbal zijn: 
- Het sluiten van een werkovereenkomst met de KNVB 
- Het verwerven van stemrecht binnen de Algemene vergadering betaald voetbal  
  ( lobby door CBV bij BVO’s )  
- Zitting te hebben in de technisch platforms Eredivisie en Jupiler league 
 
In de persconferentie wordt iedereen ervan op de hoogte gebracht dat de CBV de aanstelling 
directeur voetbalzaken gerealiseerd wil zien. Ook een samenwerkingsovereenkomst KNVB / 
CBV moet ten grondslag liggen aan het meebeslissen en mee stemmen. Als CBV willen wij 
een prominentere rol bij de ontwikkeling van het Betaald Voetbal.   
T.a.v. de 11 speerpunten KNVB zijn werkgroepen geformeerd en een overkoepelende 
klankbordgroep. HB neemt plaats in deze klankbordgroep vanuit zijn functie als voorzitter 
CBV. 
 
 
5. Technische zaken:  
Trainer/coaches – Spelers - Arbitrage en Klankbordgroep Arbitrage: de bijeenkomst van 
6 oktober is, in tegenstelling tot eerdere bijeenkomsten, slecht bezocht. Er wordt onderzocht 
in hoeverre deze bijeenkomst meerwaarde heeft.  
 
Trainerslicenties en studiepunten: Studiepunten leden Coaches Betaald Voetbal: 
• Elk lid van de Coaches Betaald Voetbal heeft een licentie, gekoppeld aan zijn of haar  
  diploma, om te kunnen werken in het (betaald) voetbal. 
• De licentie is, afhankelijk van het diploma, 3 of 5 jaar geldig. 
• Om de licentie te kunnen verlengen dient men bijscholingen te volgen waaraan  
   studiepunten gekoppeld zijn. 
• Deze bijeenkomsten worden o.a. georganiseerd door de CBV. 
• Wanneer onze leden bij andere partijen bijscholing volgen ( bijvoorbeeld NVA, VVON,  
  Talentenacademie, enz. ) krijgen zij, nadat zij het bewijs deelname hebben overlegd, ook     
  deze punten toegekend aan hun profiel. Ook in het buitenland kan bijscholing worden  
  gevolgd. Het programma moet op voorhand worden voorgelegd aan de visitatiecommissie  
  voor toekenning studiepunten. Lever de aanvraag dan ook ruim op tijd aan bij de CBV! De  
  KNVB vraagt desgewenst bij ons de behaalde studiepunten op t.b.v. de verlenging licentie. 
• Let op: bij hoge uitzondering kan door de KNVB dispensatie worden verleend. Dispensatie  
  is te allen tijde slechts eenmalig en 1 jaar geldig! 
 
- Geldigheidsduur studiepunten: 
• Wij wijzen onze leden er op om goed op te letten wanneer de studiepunten zijn verkregen  
  en of deze nog geldig zijn op het moment van het verlengen van de licentie. 
- Studiepunten: 
• Om een UEFA A-, B- of Licentie te verlengen, moet een trainer bij de aanvraag kunnen  
  aantonen dat hij de voorafgaande vijf jaar minimaal twaalf studiepunten heeft behaald bij    
  een erkende bijscholing. Daarbij moet de trainer bewijzen overleggen in de vorm van  
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  kopieën van certificaten. Voor de UEFA Pro Licentie moet een trainer in drie jaar tijd vijftien  
  punten hebben vergaard.  
 
• Vreemd genoeg zijn er op dit moment een behoorlijk aantal leden zonder geldige 
trainerslicentie. Het is daarom raadzaam zelf te onderzoeken of dit het geval is en of 
dit een bewuste keuze is. 
 
  
6. Sociale zaken: 
Protocol “Werken in het buitenland”: Het document Werken in het Buitenland is 
grotendeels klaar en heeft, naast alle uitgebreide informatie, een 1e checklist van 6 pagina’s. 
Het document heeft een aantal bijlages t.a.v. pensioen, fiscale vraagstukken, enz. Uiterlijk 
01-01-2016 zal het document gereed zijn en op de site worden geplaatst en, waar nodig, 
individueel aan onze leden worden aangeleverd. 
 
Juridische zaken: de praktijk leert dat er contracten worden opgesteld tussen clubs en 
trainer/ coaches zonder check door de CBV, in casu Gerard Marsman. Het is belangrijk om 
het contract te laten toetsen m.b.t. regelgeving CAO en Nederlands recht. Advocaat André 
Brantjes is nadrukkelijk werkzaam als jurist voor de CBV. 
 
Extra aandacht voor “Overeenkomsten van opdracht”: Het werken d.m.v. een overeenkomst 
van opdracht heeft consequenties en leden moeten hier alert op zijn en ook deze 
overeenkomsten laten toetsen door, of GM, of de jurist van de CBV.  ( zie ook de 
consequenties van de nieuwe wet Werk en Zekerheid). 
 
7. Financiële en commerciële zaken: 
- Lidmaatschap en contributie: GM: de CBV onderzoekt momenteel de mogelijkheden t.a.v. 
het aanbieden van een flexibele lidmaatschapskeuze met daaraan gekoppelde contributies. 
Dit zal in maart 2016 aan de leden worden gepresenteerd.  
  
8. Rondvraag: 
Van de rondvraag wordt door de aanwezigen geen gebruik gemaakt.  
 
9. Presentatie partner Unibet – Eric Konings: 
Voorlichtingscampagne en gedragscode: Eric Konings geeft een presentatie t.a.v. de 
gedragscode en vraagt aan de leden CBV of zij mee willen werken aan de verdere 
uitwerking van deze gedragscode. De leden zullen hier op een later moment voor 
uitgenodigd worden.  

 
10.  Forumdiscussie met Ronald Koeman : Het DNA van het Nederlandse Voetbal 
 
-  Wat is de definitie van de Hollandse School? 
-   Is de Hollands School nog wel van deze tijd? 
 
De forumdiscussie wordt gevoerd door Ronald Koeman, Zeljko Petrovic, Erik ten Hag, Aad 
de Mos en Peter Bosz onder leiding van Joep Schreuder. Het DNA van het Nederlands 
voetbal wordt besproken en met de input van de deelnemers aan deze discussie zal het 
bestuur het document DNA Nederlands voetbal verder uitwerken en delen met de leden.  
 
11. Sluiting 
Om 17.00 uur sluit de voorzitter onder dankzegging de vergadering. 
 
 
 
Garderen, 7 oktober 2015 / PB  


