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CONCEPT VERSLAG  VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING 
COACHES BETAALD VOETBAL 
WOENSDAG 23 MAART 2016 

BILDERBERG HOTEL ’T SPEULDERBOS GARDEREN 
 

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

 
Aangemeld: 196 leden 
 
Afwezig met kennisgeving:142 leden 
 
Niet afgemeld: 199 leden  
 
1.Opening: 
Om 13.30 uur opent voorzitter Han Berger de Algemene Ledenvergadering en heet iedereen 
van harte welkom en een speciaal warm welkom aan de ambassadeurs en Ereleden. 
HB noemt de terreurdreiging, de gebeurtenissen in Brussel en de wereld die op hol geslagen 
lijkt. Er is geen enkel respect meer voor politiek, religies of maatschappelijke norm. De CBV 
treedt op tegen de normvervaging onder meer door de gedrags- en erecode. Er komen bij de 
CBV berichten binnen van het solliciteren van trainer/coaches op functies waar een collega 
aan het werk is maar onder druk staat. Ook de BVO’s maken zich hier schuldig aan door al 
met andere trainer/coaches in gesprek te gaan. Ook de trainer/coaches, werkzaam als 
analist, dienen respectvol om te gaan met hun collega’s. HB complimenteert de 
trainer/coaches die afstand nemen van de excessen die her en der plaatsvinden, al dan niet 
door supporters.  
 
De CBV waarschuwt ook nadrukkelijk voor tussenpersonen die , in dit geval vanuit het 
Oostblok, trainer/coaches benaderen voor een baan bij een plaatselijke BVO. Er wordt een 
ticket toegestuurd en bij aankomst wordt de trainer/coach gefêteerd op een avond uit in 
bepaalde uitgaansgelegenheden. De volgende dag is er geen gesprek bij de desbetreffende 
BVO maar wordt de trainer/coach gechanteerd met wat er de avond daarvoor heeft 
plaatsgevonden.  
  
De voorzitter wenst een ieder een leerzame en aangename dag. 
 
2. Presentatie: 
 
Het eerste onderwerp van de Algemene Ledenvergadering is het Financieel Jaarverslag 
2015  gepresenteerd door Rob Kroeze van Accountantskantoor KroeseWevers. 
Het jaarrapport laat een licht positief saldo zien over 2015 van €14.000. Dit was aan het eind 
van 2014  -/- €11.000 en is een compliment waard. De CBV heeft hiermee haar positie 
verstevigd qua eigen vermogen en liquiditeit.  
 
3. Verslag van de kascommissie: 
André Hoekstra  leest de verklaring kascommissie voor aan de ledenvergadering. 
De kascommissie verleent décharge aan het bestuur CBV. 
 
4. Samenstelling van de kascommissie: 
Gerry Hamstra treedt af als lid van de kascommissie i.v.m. het verstrijken termijn 
lidmaatschap. Verkozen als lid van de kascommissie is Rini Coolen, naast                                    
André Hoekstra en Harry Sinkgraven. 
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5. Notulen Algemene ledenvergadering 07-10-2015:  
De notulen van de ledenvergadering van 7 oktober 2015 worden ongewijzigd vastgesteld.  
Let op: vanaf heden worden de notulen val de ledenvergadering op de site geplaatst. Dit 
wordt telkens aangekondigd in de te verschijnen digitale nieuwsbrief. De leden hebben 14 
dagen de tijd, na plaatsing, om eventueel te reageren. Daarna worden de notulen 
vastgesteld.  
 
6. Jaarverslag 2015: 
Gerard Marsman verwijst naar het jaarverslag CBV 2015 op de site www.coachesbv.nl en 
bespreekt de voortgang van een aantal zaken, waaronder de punten uit het persbericht van 
oktober 2015 en de specifiek benoemde doelstelling voor de korte termijn uit het Beleidsplan.  
Ook het Beleidsplan is terug te vinden op de site van de CBV, na inloggen.  
 
 
7. Bestuurszaken: 
Bestuur Coaches Betaald Voetbal: Door het vertrek van de bestuursleden Pieter Huistra 
en Peter Bosz heeft het bestuur John van den Brom en Marinus Dijkhuizen gevraagd om toe 
te treden tot het bestuur voor de portefeuille Technische zaken. HB vraagt of er vanuit de 
zaal bezwaren zijn tot benoeming van John en Marinus en vervolgens worden beide heren 
onder applaus gevraagd plaats te nemen aan de bestuurstafel.    
 
Aankondigen Nederlands Trainerscongres 6 mei 2016: op vrijdag 6 mei ’16 wordt het 14e 
Nederlands Trainerscongres georganiseerd in het PEC Zwolle stadion te Zwolle. Meer 
informatie over deze dag en de inschrijving volgt via email en de website CBV. 
 
Aankondigen Nationaal G-Voetbaltoernooi 3 augustus 2016: Op woensdag 3 
augustus ’16 vindt de 24e editie plaats van het G-toernooi te Barendrecht. Naast alle 
voorbereidingen voor deze editie wordt er achter de schermen al druk gewerkt aan de 25e 
editie in 2017. Dit zal groots worden gevierd.  
 
Positionering CBV: GM geeft aan dat voor de zomer 2016 de KNVB de werving en selectie 
van een Directeur Betaald Voetbal bij de KNVB van start lijkt te gaan. De CBV heeft 
meegewerkt aan het opstellen van een functieprofiel en volgt de procedure nauwgezet.  
 
Lidmaatschap CBV: contributie en enquête: De leden van de CBV hebben allen een 
enquête ontvangen over de CBV en het lidmaatschap. GM vraagt de leden nadrukkelijk deze 
enquête in te vullen. Een reminder zal op donderdag 24 maart worden verzonden. Tot 
vandaag hebben 138 leden de enquête ingevuld. 
De contributie zal in termijnen bij de leden worden geïnd waarbij dit jaar de eerste twee 
termijnen begin april worden geïnd. Dit betreft dan de termijnen januari en april. Vervolgens 
wordt een termijn geïnd op 1 juli en 1 oktober. Vanaf 2017 zal de eerste termijn dan op 1 
januari worden geïnd. De leden die geen machtiging hebben afgegeven ontvangen een 
factuur om de contributie ineens te voldoen. Zonder machtiging kan er niet in termijnen 
betaald worden.   
  
 
8. Technische zaken: 
Bijscholing en licentie: T.a.v. de verlenging van de licentie en de benodigde studiepunten 
is het de verantwoording van de leden om voldoende studiepunten te vergaren. HB: in onze 
beroepsgroep is een enorme concurrentie en je kunt je onderscheiden door ontwikkeling. Het 
overzicht van de behaalde studiepunten is terug te vinden op de site in het profiel van de 
leden. Dit overzicht kan worden meegestuurd met de aanvraag verlenging licentie, de KNVB 
is akkoord met de registratie van de CBV. Let op: dit overzicht bestaat uit licentiepunten 
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behaald bij, door de CBV, georganiseerde bijeenkomsten. Wanneer bij derden studiepunten 
worden behaald moet een kopie van het deelnamebewijs worden toegestuurd en worden 
deze punten ook bijgeschreven in het profiel op de site.   
 
Voetbalpiramide 2016/2017: De uitleg over de gewijzigde competitie 2016/2017 staat 
vermeld in dit verslag, zie onderaan het verslag, en op de website van de CBV.  
 
Overleg Hoofden Jeugdopleiding en Poolreglement: AL: in het verlengde van het, door 
Jim Brinkhof opgestelde onderzoeksrapport, is in het volgende HJO overleg het 
poolreglement als agendapunt opgenomen. Na discussie zal een eventueel advies worden 
ingediend bij de KNVB. Ook zal de eventuele uitkomst en advies worden gepresenteerd in 
de ledenvergadering van oktober 2016.  
 
 
9. Sociale zaken: 
Actuele informatie wet Werk & Zekerheid: Voor alle vragen m.b.t. de Wet Werk & 
Zekerheid en de transitievergoeding kan contact worden opgenomen met de CBV.  
 
Concept CAO 2016-2020: De CBV werkt samen met de FBO aan de nieuw op te stellen cao 
2016-2020. De informatie Pensioenen zal worden aangepast en er zal nadrukkelijk gekeken 
worden wie/ welke functies onder deze cao vallen.  
  
Protocol “ Werken in het buitenland”: De CBV probeert zoveel mogelijk in te spelen op de 
vacatures in binnen- en buitenland. Vacatures van Network90 worden standaard op de site 
geplaatst, onder het tabblad Vacatures. Ook is hier het tabblad UWV te vinden waar veel 
informatie te vinden is over de verschillende portals, speciaal ingericht voor vacatures. Zie: 
www.coachesbv.nl / Vacatures/UWV/ tips van CBV en UWV. Het UWV is vanmiddag 
aanwezig in de personen van Martie van der Veer en Benno Nijland en de CBV is erg 
tevreden met de goede ondersteuning van het UWV.  
 
De CBV vraagt nadrukkelijk om een eventuele concept arbeidsovereenkomst te laten 
checken door de CBV. Daarnaast is de CBV bezig met het ontwikkelen van een format, 
Engelstalig, contract dat onze leden kunnen gebruiken. Meer informatie hierover volgt.  
 
 
10. Financiële en commerciële zaken:   
Ondersteuning leden bij activiteiten CBV: TC vraagt aan de leden CBV om, zoveel 
mogelijk, te ondersteunen bij commerciële activiteiten van de CBV, bijvoorbeeld wanneer er 
een spreker gevraagd wordt of voor het verzorgen van een clinic.   
 
 
11. Rondvraag   
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.  
 
12a. Presentatie Rabobank 
Presentatie Hugoline van Hoorn 
 
12b. Presentatie Sportaccountant 
Presentatie Bas Stolwijk 
 
12c. Presentatie Eisma/De VoetbalTrainer 
Presentatie Gerbert Tiecken 
 
  
 

http://www.coachesbv.nl/
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13. KNVB Symposium:  
Speerpunten en vervolg als inleiding op Forum. Voorzitter Han Berger licht de stand van 
zaken a.d.h.v. een presentatie toe. Deze presentatie zal op de site van de CBV geplaatst 
worden.  
  
 
14.  Forum en discussie “ De Nederlandse Jeugdopleiding anno 2016 
De BVO’s Vitesse, AZ en Helmond Sport verzorgen, onder leiding van Art Langeler, een 
presentatie en discussie over De Nederlandse Jeugdopleiding 2016.  
 
  
 
15. Sluiting 
Om 17.15 uur sluit de voorzitter Han Berger onder dankzegging de vergadering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Garderen, 24 maart 2016 / PB  
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Voetbalpiramide Nederland seizoen 2016/2017 

Met ingang van het seizoen 2016/17 in het Nederlandse voetbal, wordt er gebruikgemaakt van een Tweede 

Divisie. Er komt dus naast de standaard competities, een extra divisie bij, die de Tweede ook wel 

Landelijke Divisie genoemd wordt. Hoe ziet de verdeling eruit in het seizoen 2016/17? Een aantal 

beloftenteams doen hun aantrede in de competities. Welke beloftenteams doen er mee aan de nieuwe 

voetbalpiramide? 

De 'normale' opzet                                                                                                                                       

In 2013 had de KNVB besloten dat er geen teams konden degraderen uit de Topklasse, en daarbij ook geen 

teams konden promoveren naar de Jupiler League. Na een aantal seizoen zou er geëvalueerd worden over het 

feit dat Jong PSV en Jong Ajax tot de Jupiler League behoren. Nadat Jong FC Twente in het seizoen 2015/16 de 

licentie voor de beloftenteams in de Jupiler League introk, zaten er tot het seizoen 2016/17 nog negentien 

ploegen in de Jupiler League. Tussen de Topklasse en Jupiler League zat geen extra competitie. In de Topklasse 

zaterdag zaten achttien clubs en ook in de Topklasse zondag werden er achttien clubs gepresenteerd. Vanuit de 

Topklasse was het wel mogelijk om te degraderen. De Topklasse zaterdag en zondag konden beide degraderen 

naar één van de drie hoofdklassen. Onder de Topklasse bevonden zich de drie Hoofdklassen. Onder de 

Topklasse zaterdag waren er drie Hoofdklassen en drie onder de Topklasse van zondag. Na de evaluatie kwam 

er een nieuwe opzet naar voren. 

 

Reden afschaffing promotie/degradatie 

De reden voor de afschaffing van het promotie/degradatiesysteem tussen de Jupiler League en Topklasse 

gebeurde vanwege de Topklasseclubs. Om in de Jupiler League te mogen spelen worden er bepaalde eisen 

gesteld. Aangezien er in de Topklasse amateurclubs spelen, is het lastig om in één keer de stap naar de Jupiler 

League te maken. De KNVB probeert met het nieuwe systeem de overstap kleiner te laten worden door de 

aanvullende eisen per divisie te spreiden. 

De nieuwe opzet                                                                                                                                       

De Eredivisie gaat vanaf het seizoen 2016/17 gewoon beginnen met achttien teams. In de Jupiler League doen 

vanaf het seizoen 2016/17 twintig teams mee. Naast Jong PSV en Jong Ajax komt er een extra beloftenteam bij. 

Er is een ranglijst opgesteld door de KNVB, waarbij wordt gekeken naar de punten die behaald zijn de afgelopen 

seizoenen. Rond de jaarwisseling naar het jaar 2016 stond Jong Sparta Rotterdam bovenaan. Dat zou betekenen 

dat Sparta Rotterdam moet promoveren wil Jong Sparta in de Jupiler League terechtkomen. De ploegen die 

daarna kans maken op een plek in de Jupiler League zijn respectievelijk Jong FC Groningen, FC Utrecht, AZ, FC 

Twente en Vitesse. De nummer twee tot en met de nummer vijf komen terecht in de Landelijke (Tweede) Divisie. 

De definitieve ranglijst bepaalt uiteindelijk waar de ploegen terechtkomen. Deze definitieve ranglijst wordt op deze 

plek gepubliceerd zodra het seizoen 2015/16 afgesloten is. 

 

Na het seizoen 2015/16 wordt de balans opgemaakt in de Derde Divisie, die voorheen de Topklasse heette. Uit 

de Derde Divisie van zaterdag promoveren zeven teams naar de Tweede Divisie, evenals de eerste zeven teams 

uit de Derde Divisie van zondag. In plaats van de zes Hoofdklassen die de Nederlandse voetbalpiramide kende 

voor het seizoen 2016/16, zijn er in het seizoen 2016/17 vier Hoofdklassen aanwezig. Aan beide 'kanten' in de 

Voetbalpiramide wordt een Hoofdklasse geschrapt.                                                                                                            

Eerst waren er zes poules met veertien ploegen in elke Hoofdklasse. In het seizoen 2016/17 worden er 64 

ploegen geplaatst in de Hoofdklasse. Eén poule kent elk veertien ploegen. Er zullen uit de zes poules in totaal 

twintig ploegen naar de twee Derde Divisies gaan. 
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Feyenoord en PEC Zwolle 

Feyenoord en PEC Zwolle zijn de voornaamste kandidaten die tegen de nieuwe voetbalpiramide zijn. De clubs 

zien geen meerwaarde in de nieuwe voetbalpiramide en kunnen een beloftenteam niet/nauwelijks betalen. 

Feyenoord en PEC Zwolle spelen dan in een 'normale' maandagavondcompetitie, zo wordt de competitie 

genoemd tussen tweede elftallen van Eredivisieploegen. De KNVB heeft nog beloftenteams nodig om de 

competities mee op te vullen. De KNVB probeert de teams, die afgehaakt zijn, te porren voor een overstap naar 

de voetbalpiramide. Mochten de teams weigeren en later toch willen aansluiten in de voetbalpiramide, is er 

afgesproken dat de desbetreffende clubs beginnen in de Vijfde divisie (laagste niveau). 

 

Wat schiet het Nederlandse voetbal ermee op? 

De KNVB hoopt dat het Nederlandse voetbal meer gaat betekenen in Europa. Nederlandse clubs spelen 
sporadisch in de knock-outfase van de Champions League en kunnen daar bijna nooit verder komen dan de 
eerste ronde. De KNVB probeert de weerstand van de beloftenteams groter te maken. Zodra de beloftenteams 
tegen ervaren amateurclubs spelen, zullen ze meer opsteken dan dat ze in de maandagavondcompetitie doen. 
De maandagavondcompetitie wordt gezien als een competitie waar geen weerstand geboden wordt aan de 
beloftenteams. 
 


