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Verslag Algemene Ledenvergadering 
Coaches Betaald Voetbal  

                          Donderdag 6 maart 2014, Hotel de Buunderkamp Wolfheze 

 
Aanwezig bestuur:  Leo Beenhakker-voorzitter (LB), Rini de Groot - vice- voorzitter (RG)  

en de leden Pieter Huistra (PH), Mario Captein (MC) 
Gerard Marsman (GM), directeur en Petra Balster, officemanager 

Afwezig:    Peter Bosz, (Art Langeler) 
 

 
Aanwezig    : 139 
 
Afwezig met kennisgeving  : 166   
 
Afwezig vanuit het buitenland :65 
 
1.Opening 
 
Om 13.30 uur opent voorzitter Leo Beenhakker de Algemene Ledenvergadering en heet 
iedereen van harte welkom. LB verontschuldigt bestuurslid Peter Bosz, hij is afwezig.  
De voorzitter wenst een ieder een leerzame en aangename dag. 
 
2. Presentatie 
Het eerste onderwerp van de Algemene Ledenvergadering is het Financieel Jaarverslag 
2013  door Rob Kroeze van Accountantskantoor KroeseWevers, - presentatie en toelichting. 
Dit jaarrapport wordt als concept voorgelegd aan de ledenvergadering en zal voor 
vaststelling in de eerstvolgende bestuursvergadering aan de orde komen. LB merkt op, n.a.v. 
de presentatie van Rob Kroeze, dat de doelstelling van het bestuur en directie is dat het 
eigen vermogen niet onder de €100,000 komt.  
 
 
3. Notulen 16-10-2013 
De notulen van de ledenvergadering van 16 oktober 2013 worden doorgenomen door de 
voorzitter. Het verslag van 16-10-2013 wordt vastgesteld.  
 
4. Jaarverslag 2013 
Gerard Marsman licht het jaarverslag CBV 2013 ( totaal 8 pagina’s) toe en maakt de leden 
nog eens vertrouwd met bestuur CBV en bestuurstaken en portefeuilleverdeling. De 
portefeuille verdeling is als volgt: 
Portefeuille Sociale zaken: Leo Beenhakker 
Portefeuille Technische zaken Betaald Voetbal: Pieter Huistra en Peter Bosz 
Portefeuille Financiële zaken: Mario Captein 
Portefeuille Commerciele zaken: Rini de Groot 
Portefeuille Opleiding (Jeugd)Opleiding en Ontwikkeling: Art Langeler en ? 
 
Voor wat betreft de licentie en de te behalen studiepunten maakt GM de aanwezigen attent 
op het volgende: 
 
- 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. 
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- Deze bijeenkomsten worden o.a. georganiseerd door de CBV. Bij deelname aan 
studiebijeenkomsten georganiseerd door derden moet het programma op voorhand worden 
voorgelegd aan de visitatiecommissie. Dit kan worden ingediend via Gerard Marsman.  
- De leden melden zich aan voor de verschillende evenementen en, nadat zij bij de bijeenkomst zijn 
geweest en de presentielijsten hebben getekend, ontvangen zij na afloop van de bijeenkomst de 
bijbehorende studiepunten. ( ingevuld in hun profiel op de site) 
- Wanneer onze leden bij andere partijen bijscholing volgen ( NVA, VVON, Talentenacademie, enz. ) 
krijgen zij, nadat zij het bewijs deelname hebben overlegd, ook deze punten toegekend aan hun 
profiel. 
- De KNVB vraagt bij ons de behaalde studiepunten op t.b.v. de verlenging licentie en dit leveren wij 
middels een pdf bestand aan. ( voorbeeld meegezonden). 
- Alle leden hebben een afwijkende datum geldigheid op hun licentie staan. Dit heeft te maken met 
wanneer het diploma is behaald enz. Soms krijgen leden na langdurig verblijf in het buitenland 
dispensatie waarmee ook een andere datum licentie wordt verkregen. 
- Wij attenderen onze leden voortdurend op het op tijd behalen van de studiepunten en zij moeten 
kunnen controleren, niet alleen hoeveel punten zij hebben, maar ook waar en wanneer deze zijn 
behaald i.v.m. de geldigheid.  Ook moeten zij dit overzicht in pdf kunnen downloaden ( pdf bestand 
voorzien van logo CBV en onderstaande tekst).   
 

GM attendeert de leden daarnaast op de regeling m.b.t. de kosten van BrantjesVeerman, de 
advocaat waarmee de CBV een samenwerkingsovereenkomst heeft. Deze regeling is terug 
te vinden in het Huishoudelijk reglement en luidt als volgt:  
 
Hoofdstuk II, artikel 2.2: 
Het bestuur bepaalt de keuze van de jurist en de directeur bepaalt het moment wanneer deze jurist 
zijn werkzaamheden aanvangt. 
Elk lid heeft recht op juridische ondersteuning. Echter, alleen zij, die tenminste  
12 maanden lid zijn, komen in aanmerking voor een eventuele bijdrage van  
de CBV in de kosten. 
Een lid dient een gedeelte van de kosten van juridische bijstand te betalen. 
       De hoogte van zijn bijdrage is afhankelijk van het financieel resultaat dat bij de      
       onderhandelingen of bij de arbitrage bereikt wordt.      
Daarbij wordt er geen onderscheid gemaakt tussen het ontvangen van een afkoopsom, een financiële 
compensatie voor een elders te verdienen lager salaris of als aanvulling op een uitkering, of het 
doorbetalen van het salaris en eventuele emolumenten. 
Juridische kosten die gemaakt moeten worden omdat de inhoud van een contract aanleiding geeft tot 
een conflict, komen voor rekening van het lid, tenzij de CBV dit contract gemaakt of vooraf 
gecontroleerd heeft. 
Bij een ontbinding van het contract op eigen verzoek is het lid zelf verantwoordelijk voor betaling van 
gemaakte juridische kosten, tenzij er sprake is van rechtmatig gebruik van een in het contract 
opgenomen ontbindende voorwaarde.  
 
       De hoogte van de bijbetaling wordt als volgt vastgesteld: 
• 20% Van de totale kosten van de juridische bijstand, te vermeerderen met 3% van het door 
het lid te ontvangen vergoeding, schadeloosstelling, afkoopsom of doorbetaald salaris tot een bedrag 
van € 40.000, - en met 5% over het meerdere bedrag boven € 40.000, -. 
• De bijdrage zal nooit hoger zijn dan de werkelijke kosten van de juridische bijstand.  
  

5. Verslag van de kascommissie 
Andre Hoekstra  leest de verklaring kascommissie voor aan de ledenvergadering. 
De kascommissie verleent décharge aan het bestuur CBV. 
 
6. Verkiezing van de kascommissie 
Art Langeler treedt af als lid van de kascommissie i.v.m. het verstrijken termijn lidmaatschap. 
Er zal een nieuw lid worden verkozen t.b.v. de  kascommissie naast Gerry Hamstra en André 
Hoekstra. CBV leden die zich hier voor willen aanmelden kunnen dit  doen via Gerard 
Marsman.  
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7. Bestuurszaken – Leo Beenhakker & Gerard Marsman 
-Bestuur: LB: de CBV heeft, na het aftreden van Erik ten Hag, gekeken naar de 
samenstelling bestuur en de verschillende portefeuilles. Gezien de ontwikkelingen in het 
betaald voetbal en de verschillende overlegsituaties heeft de CBV besloten om het aantal 
portefeuilles uit te breiden met de portefeuille (Jeugd) Opleiding en Ontwikkeling. Een breder 
en sterker bestuur, ook richting de KNVB is belangrijk. PH en PBo zijn, vanuit de portefeuille 
Technische zaken Betaald Voetbal, als afgevaardigden CBV aanwezig  in het Technisch 
platform KNVB.  Het bestuur draagt Art Langeler voor als portefeuillehouder 
(Jeugd)Opleiding en Ontwikkeling. De ALV is unaniem akkoord en Art Langeler treedt toe tot 
het bestuur. 
-Nederlands Trainerscongres 9 mei 2014: het Nederlands Trainerscongres vindt plaats in 
het PEC Zwolle stadion op vrijdag 9 mei 2014. GM vraagt de leden CBV om hulp bij de 
invulling van het programma.  
-Samenwerking CBV / NL Coach: GM: momenteel onderzoekt de CBV de mogelijkheden 
om te komen tot een nauwere samenwerking met NL Coach. Dit geldt met name voor de 
organisatie van congressen en seminars en het magazine NL Coach en CBV.    

 
 

8. Technische zaken – Peter Bosz (afw) & Pieter Huistra  
-Toekomst Nederlands voetbal: PH: vanuit het bestuur CBV proberen wij     
zoveel mogelijk invloed uit te oefenen in de diverse platformen. Als vakvereniging  
behelst deze invloed ook het jeugdvoetballandschap en de Jupiler league. 
-Regeling gele kaarten: de ECV-CED heeft  een brief verzonden aan de KNVB inzake de 
regeling gele kaarten. Voor de ECV-CED zijn de uitgangspunten om tot een nieuwe regeling 
te komen: betere aansluiting bij systemen zoals gehanteerd in de omringende grote 
voetballanden. Het voorstel vindt daarbij vooral aansluiting bij het in Duitsland, Engeland en 
Spanje gehanteerde systeem. Het systeem is goed uitlegbaar, bruikbaar en hanteerbaar. Het 
systeem behelst: uitsluiting van 1 wedstrijd na 5 gele kaarten, uitsluiting van 1 wedstrijd na 
nogmaals 5 gele kaarten ( in totaal dus 10). Na 10 gele kaarten volgens na iedere volgende 
gele kaart uitsluiting van 1 wedstrijd. Uitsluiting geldt voor de eerstvolgende wedstrijd van 
dezelfde competitie en hetzelfde team. 
 
9. Sociale zaken – Leo Beenhakker & Gerard Marsman 
-Actuele informatie wet Werk & Zekerheid: GM: de wet Werk en Zekerheid  
bedreigt het Nederlandse profvoetbal. De KNVB, werkgevers en werknemers in het  betaald 
voetbal zijn samengekomen om de gevolgen van de wet Werk en Zekerheid voor het 
profvoetbal te bespreken. We begrijpen en onderschrijven dat oneigenlijk gebruik van 
flexibele (arbeids)contracten moet worden teruggedrongen. Echter, voor  het Nederlandse 
profvoetbal is het van groot belang dat werkgevers en werknemers in de sector in staat 
blijven in goed overleg afspraken met elkaar te maken die deze sector nodig heeft. Dit is in 
het belang van de positie van de werknemer, de werkgever en de concurrentiepositie van het 
Nederlandse voetbal in het algemeen. Om maximaal te (kunnen) presteren, zijn afspraken in 
lijn met de wetten van de topsport cruciaal, daarnaast sluiten ze aan bij de afspraken in de 
huidige cao Trainer/coach.  
De FBO, VVCS, ProProf, CBV, BSBV en KNVB hebben daarom verzocht per ministeriële 
regeling een uitzondering te maken voor de functies contractspeler, trainer/coach en 
(assistent) scheidsrechter in het Nederlandse profvoetbal ten aanzien van de ketenregeling 
betreffende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd in de wet Werk en Zekerheid. De 
CBV houdt de vinger aan de pols en zal de leden informeren over de ontwikkelingen.  
-Cao artikel 6: GM wijst de leden CBV op artikel 6 van de cao:  
Artikel 6  AANSTELLING EN ONTSLAG 
1.De dienstbetrekking wordt aangegaan: 
A voor bepaalde tijd; of 
B voor onbepaalde tijd. 
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2. In de schriftelijke arbeidsovereenkomst wordt aangegeven welke vorm van 
dienstbetrekking van toepassing is.  
3. De eerste arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege door het 
verstrijken van de overeengekomen periode.  
4. In afwijking van het bepaalde in artikel 7:668a BW blijven alle tussen dezelfde Werkgever 
en Werknemer aangegane arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd steeds gelden als 
aangegaan voor bepaalde tijd. Het bepaalde in dit lid geldt bij overeenkomsten die elkaar 
opvolgen met tussenpozen van maximaal drie maanden, ongeacht de duur van de 
arbeidsverhouding die door de opeenvolging van arbeidsovereenkomsten ontstaat en 
ongeacht het aantal opeenvolgende overeenkomsten waaruit de arbeidsverhouding is 
samengesteld. 
5. De verlengde arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt behalve op grond van het 
bepaalde in de artikelen 7: 677, 678, 679 en 7: 685 BW, en in afwijking van het bepaalde in 
artikel 7: 668a BW door de mededeling van de Werkgever of de Werknemer dat de 
overeenkomst eindigt op de laatste dag van de periode waarvoor de arbeidsovereenkomst is 
gesloten.                                                                                                                                                         
Deze mededeling dient uiterlijk op 31 maart van het jaar waarin de 
arbeidsovereenkomst afloopt per aangetekend schrijven aan de wederpartij te worden 
gedaan. Indien de mededeling niet tijdig is gedaan wordt de overeenkomst voortgezet 
(onder dezelfde voorwaarden) voor de duur van een jaar. De datum op het bericht van 
aantekening is bepalend voor de vraag of de mededeling tijdig is gedaan. 
6. De arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd eindigt door opzegging door een bij de 
overeenkomst partij zijnde Werknemer of Werkgever. In afwijking van de terzake geldende 
wettelijke bepalingen bedraagt de opzegtermijn steeds tenminste drie maanden. 
7. Partijen zijn van mening dat bij een tussentijdse beëindiging van de arbeidsovereenkomst 
tussen de Werkgever en de Werknemer overeenstemming dient te zijn bereikt over de 
afhandeling van de arbeidsovereenkomst met de voormalige Werknemer alvorens een 
nieuwe trainer/coach wordt gecontracteerd en hij tot het aanvangen van zijn werkzaamheden 
kan overgaan. 
 
10. Financiële en commerciële zaken – Mario Captein & Rini de Groot  
-Ondersteuning leden bij activiteiten CBV: LB: op dit moment zijn er weinig 
ontwikkelingen. De CBV heeft het moeilijk voor wat betreft de inkomsten en de CBV is 
samen met Triple Double hard aan het werk om deze situatie te verbeteren.  
MC: 2013 was qua inkomsten een matig jaar en als bestuur en directie willen wij een stap 
maken om de begroting op min -0- te krijgen maar -€20,000 is op dit moment het meest reëel. 
T.a.v. commercieel verkeren meer organisaties in zwaar weer op dit moment maar het 
bestuur CBV heeft het volste vertrouwen in betere financiën.    
   
 
11. Rondvraag   
Frits van de Berk: attendeert GM op het bestaan van het Fonds Voortzetting Pensioenen te 
Rotterdam.  Leden zonder werk, en daarom zonder afdracht pensioen, kunnen hier een 
beroep op doen. GM dankt Frits en merkt op hier in een eerder stadium onderzoek naar te 
hebben gedaan. Hierbij de informatie m.b.t. dit Fonds:  
Stichting Financiering Voortzetting Pensioenverzekering (FVP) 
Wanneer kunt u een bijdrage krijgen van FVP? 
U kunt een bijdrage van FVP krijgen als u: 
•40 jaar of ouder was op de eerste dag dat u werkloos werd; 
•werkloos bent geworden vóór 1 januari 2011; 
•een WW-uitkering krijgt; 
•bij uw laatste werkgever een pensioenregeling had en 
•het aanvraagformulier FVP binnen 8 weken terugstuurt. 
Om uw aanvraag te kunnen behandelen hebben wij gegevens nodig van UWV en van uw 
pensioenuitvoerder (pensioenfonds of verzekeraar 
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12. Presentatie UWV Servicepunt  

- 14.30 uur: Presentatie Martie van der Veer 
De presentatie zal worden opgenomen op de site CBV. 

 
 
13.  Presentatie  Filosofie Opleiding FC Barcelona 
 - 15.30 uur: Presentatie Albert Capellas Herms 
De presentatie zal in aangepaste vorm worden opgenomen op de site CBV. Deze 
aangepaste vorm heeft te maken met de rechten die er gelden op deze presentatie.  
  
 
13. Sluiting 
Om 17.00 uur sluit de voorzitter Leo Beenhakker onder dankzegging de vergadering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zwolle, 11 maart 2014 (PB) 


