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Concept verslag van de Algemene ledenvergadering Coaches Betaald Voetbal  
Woensdag 16 oktober 2013 

Bilderberg Hotel ’t Speulderbos te Garderen 
 

 
Aanwezig van het bestuur: Leo Beenhakker-voorzitter, Rini de Groot, vice-voorzitter  
en de leden Peter Bosz, Mario Captein, Pieter Huistra 
Kantoor organisatie: Gerard Marsman, directeur en Petra Balster, officemanager 
Afwezig: Erik ten Hag 

 
Aangemeld: 188 leden 
 
Afwezig met kennisgeving:  174 leden 
 
Afwezig met kennisgeving vanuit het buitenland: 56 leden  
 
( Met betrekking tot aan- en afwezigheid: Huishoudelijk reglement: artikel 8 lid 2.a:  
De leden van de CBV zijn bovendien verplicht: 
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.) 
 
1.Opening 
 
Om 13.30 uur opent voorzitter Leo Beenhakker de Algemene Ledenvergadering en heet 
iedereen van harte welkom.  
De voorzitter wenst een ieder een leerzame en aangename dag. 
 
2. Presentatie / Verlenging overeenkomst CBV en Eisma / De Voetbaltrainer 
Officieel tekenmoment: Nieuwe partner-overeenkomst  ( vanaf 2003 – 10 jaar) voor de 
periode van 3 jaar ( 1 juli 2013 t/m 30 juni 2016, Leo Beenhakker  CBV) en Gerbert Tiecken 
(Eisma). 
 
3. Notulen 20-03-2013 
De notulen van de ledenvergadering van 20 maart 2013 worden ongewijzigd vastgesteld.  
 
4. Bestuurszaken 
Herverkiezing van aftredende bestuursleden Leo Beenhakker (voorzitter) en Pieter Huistra. 
Tussentijds uittredend in verband met werkzaamheden in het buitenland: Erik ten Hag  
In de vacature van Erik hoopt het bestuur te voorzien per ALV maart 2014. Eventuele 
kandidaten kunnen zich melden dan wel voorgedragen worden. Bij voordracht dienen 10 
handtekeningen te worden overlegd.  
-Voorstel aanpassing Huishoudelijk Reglement: Mede n.a.v. de problematiek rond 
matchfixing is in de ALV van maart 2013 aangekondigd dat het Huishoudelijk reglement op 
enkele punten aangepast moest worden, ook conform de nieuwe cao.  
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Erecode ( CAO artikel 6 lid 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. 
 
Gedragscode 
• Leden van CBV worden in het algemeen geacht zich op basis van 
verantwoordelijkheid, respect en maatschappelijke voorbeeldfunctie in het openbaar in 
woord en gebaar correct te gedragen ten opzichte van collega’s, begeleiders, spelers, 
officials en media.  
• Leden van CBV worden geacht sporters en verdere direct betrokkenen in het 
algemeen, en collega’s, stafleden en begeleiders in het bijzonder te respecteren, 
onafhankelijk van geslacht, sociale en etnische herkomst, levensovertuiging en politieke 
overtuiging. 
• Leden van CBV worden geacht in het openbaar belastende en denigrerende 
opmerkingen  betreffende kwaliteiten, prestaties en functioneren van collega’s achterwege te 
laten. 
• Voor leden van CBV is het verboden te wedden op uitslagen van voetbalwedstrijden 
waarbij persoon direct, dan wel indirect betrokken is. Voorts is het leden van CBV absoluut 
verboden (andere) handelingen te verrichten die gericht zijn op het onreglementair 
beïnvloeden van uitslagen van voetbalwedstrijden. 
 
De gedragscode is onvoorwaardelijk van kracht voor alle leden van de CBV.                     
Naleving hiervan is volledig onafhankelijk van de functie waarin een betreffend lid werkzaam 
is, dan wel of hij/zij zijn/haar werkzaamheden binnen of buiten Nederland vervult. 
 
In voorkomende gevallen zal het bestuur van de CBV contact zoeken met betreffend lid en 
een gesprek arrangeren waarin de zaak besproken zal worden. Afhankelijk van de uitkomst 
van het gesprek zal het bestuur van de CBV besluiten welke vervolgmaatregelen getroffen 
gaan worden. 
 
Indien niet-leden van de CBV, die in overeenkomstige functies binnen het Betaald Voetbal 
werkzaam zijn, de gedragsnormen overschrijden, behoudt het bestuur van de CBV zich het 
recht voor de KNVB te verzoeken passende maatregelen te nemen op basis van de “KNVB 
Gedragscode Officials Betaald Voetbal”. 
Mogelijke sancties: 
 
• Berisping 
• Officiële waarschuwing 
• Boete 
• Schorsing (voorwaardelijk / onvoorwaardelijk) 
• Uitsluiting / Royement 
• Intrekken trainerslicentie 
 
De vergadering gaat akkoord met de aanpassingen in het Huishoudelijk reglement. Een 
aangepaste versie van dit reglement zal terug te vinden zijn op de website van de CBV. 

 
-Overdracht Stichting Bedrijfstak Pensioenfonds naar CFK – AEGON afgerond: Het 
pensioen/pensioenfonds 2010 is geliquideerd. Leden van de CBV die vragen hebben t.a.v. 
het pensioen kunnen contact opnemen met het CFK. Vanzelfsprekend kan de CBV hierin 
ondersteunen.  
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8. Technische zaken 

-Trainer/coaches – Spelers - Arbitrage en Klankbordgroep Arbitrage: Pieter Huistra: de 

bijeenkomst bij de KNVB op 09-10-2013 was goed geregeld, ook gezien het tijdstip later op 
de middag. Daarnaast was er een goede presentatie, met rollenspel, verzorgd door Victor 
Mion. De bijeenkomst was ook inhoudelijk goed, flinke discussies mede a.d.h.v. 
beeldmateriaal. Trainer/coaches zien dat het niet makkelijk is, de besluitvorming in het veld 
maar ook de arbitrage krijgt meer begrip voor de trainer/coach. Er waren 15 BVO’s met 
technische staf en een aantal spelers vertegenwoordigd. 
 
Daarnaast zitten Mario Captein en ondergetekende in de commissie CED t.b.v. brainstormen 
over de inrichting van de Jupiler league. Dit jaar draait een pilot zoals bekend en de CBV zit 
hier bovenop gezien het belang dat het een goede competitie is en hier wordt vanuit 
trainersperspectief invulling aan gegeven. De CBV vertegenwoordigt veel voetbal knowhow 
en de inbreng van de CBV in de diverse overlegorganen is van groot belang.  
 
9. Sociale zaken 
-Nieuwe cao 2013-2016: de nieuwe cao is op de website van de CBV geplaatst. Aan het 
eind van de vergadering zullen een aantal exemplaren klaar liggen voor belangstellenden.  
-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.  
Ook nadat je contact hebt gezocht is het voor de CBV belangrijk om nog even een 
terugkoppeling te ontvangen. Leo Beenhakker: regel de zaken goed mede gezien bepaalde 
delen van de wereld. Er zijn voldoende voorbeelden van leden in Azië, Oost Europa enz. 
waar de afwikkeling contract moeizaam verloopt.  
-UWV: de CBV werkt sinds kort samen met het UWV Servicepunt Topsport in de persoon 
van Martie van der Veer van het UWV. Het is erg prettig dat wij nu 1 vast aanspreekpunt 
hebben. Op de site CBV staat een tabblad met alle gegevens van het Servicepunt Topsport 
en in het magazine van december wordt hier ook aandacht aan besteed.  
 
 
10. Financiële en commerciële zaken  
Mario Captein: de CBV is een financieel gezonde club. Wij werken met kalenderjaren en 
2012 hebben wij met moeite quitte gedraaid. Op het commerciële vlak verkeren wij in een 
lastige periode. Het Trainerscongres en het G-toernooi zijn volgens begroting afgesloten. Het 
4e kwartaal is bepalend voor hoe wij 2013 afsluiten. Rini de Groot: wij lopen achter met 
commerciële zaken t.a.v. de partners, verbonden aan de CBV. Op 11-10-2013 is rondom de 
wedstrijd Nederland – Hongarije een bijeenkomst geweest met bestaande en potentiele 
partners. Wij werken momenteel hard aan opvolging van deze bijeenkomst. Intersport en 
Ten Cate / Greenfields hebben verlengd met 2 jaar. Eisma heeft zojuist de contracten tot 
verlenging met 3 jaar ondertekend en wij hebben een nieuwe integriteitspartner in Unibet. In 
november zal een kick off plaatsvinden van een eerste evenement in het kader van 
Hollandse meesters. Dit vindt plaats  i.c.m. Joep Schreuder, Triple Double en de CBV. Het 
AFAS theater is hier voor beschikbaar gesteld door AFAS en nadere informatie over dit 
evenement ontvangen de leden CBV binnenkort.  
 
 
11. Rondvraag   
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.  
 
 
 
PAUZE  
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12. Presentatie partner Unibet / EU Athletes – Liv Biesemans & Simon Taylor 
 
 - Sportweddenschappen, matchfixing en  

het belang van goede voorlichting en informatie 
 
 
12.1  Presentatie Michel Bruyninckx en José Riga 
-Breincentraal leren in voetbal: de presentatie van Michel Bruyninckx is terug te vinden op de 
website van de CBV onder downloads.  
  
 
13. Sluiting 
Om 17.00 uur sluit de voorzitter Leo Beenhakker onder dankzegging de vergadering. 
 
 
 
 
Zwolle, 16 oktober 2013 
Notulist: PB  


