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VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING 
VAN DE VERENIGING COACHES BETAALD VOETBAL  

WOENSDAG 25 MAART 2015 
HOTEL KLEIN ZWITSERLAND - HEELSUM 

 

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

en de leden Mario Captein (MC), Art Langeler (AL), Peter Jeltema (PJ), 
Han Berger (HB), Ton Caanen (TC) 
Gerard Marsman (GM) , directeur en Petra Balster (PB), officemanager 

Afwezig:    Peter Bosz (PBo) 
 

 
Aanwezig    :178 
 
Afwezig met kennisgeving  :179   
 
Afwezig vanuit het buitenland :36 
 
 
 
1.Opening 
Om 13.30 uur opent voorzitter Leo Beenhakker de Algemene Ledenvergadering en heet 
iedereen van harte welkom. LB geeft aan, op persoonlijke titel, het teleurstellend te vinden 
dat een groot aantal leden zonder kennisgeving afwezig is. Een ieder zal moverende 
redenen hebben voor zijn afwezigheid maar het is een kleine moeite dit, na een persoonlijke 
uitnodiging, door te  geven.  
De voorzitter wenst een ieder een leerzame en aangename dag. 
 
2. Presentatie 
Het eerste onderwerp van de Algemene Ledenvergadering is het Financieel Jaarverslag 
2014  door Rob Kroeze van Accountantskantoor KroeseWevers. Rob Kroeze merkt in zijn 
presentatie op dat het jaarrapport, ondanks het negatief saldo, geslaagd mag worden 
genoemd. Dit heeft met name te maken met de kostenbesparingen die zijn doorgevoerd door 
het bestuur.  
Het jaarrapport wordt als concept voorgelegd aan de ledenvergadering en zal voor 
vaststelling in de eerstvolgende bestuursvergadering aan de orde komen.  
 
 
3. Notulen 15-10-2014 
De notulen van de ledenvergadering van 15 oktober 2014 worden ongewijzigd vastgesteld.  
 
4. Jaarverslag 2014 
Gerard Marsman licht het jaarverslag CBV 2014 toe:  
- er is een officiële Stichting opgericht en met de rechten van de collectieve belangen kunnen 
wij meer gericht zaken doen voor en met onze leden. GM roept de aanwezige leden op of zij 
bij gelegenheid, en op verzoek,  iets willen betekenen voor de CBV. 
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- De CBV heeft een zetel in een aantal platforms KNVB en het bestuur is van mening dat de 
rechtspositie CBV tegen het licht gehouden moet worden. De officiële status van de CBV 
d.m.v. stemrecht is een belangrijk speerpunt.  
- De CBV werkt samen met advocatenkantoor Brantjes en deze samenwerking is zeer 
deskundig en naar volle tevredenheid. 
- T.b.v. het drukwerk heeft de CBV een nieuwe business partner gevonden in Q Promotions. 
Alle drukwerk, waaronder het CBV magazine, wordt door hen verzorgd. Er was sprake van 
het magazine alleen nog digitaal te versturen aan de leden maar met Q Promotions kunnen 
wij de papieren versie van het magazine blijven uitgeven.  
- De Website is ondergebracht bij Webs uit Eindhoven en momenteel wordt er gekeken naar 
de mogelijkheden van het verder ontwikkelen van de site t.b.v. de leden CBV. 
- Het Trainerscongres wordt dit jaar georganiseerd op vrijdag 15 mei en het G-toernooi te 
Barendrecht op woensdag 5 augustus.  
- De CBV ontvangt uitnodigingen voor de Golfdag(en) Spieren voor Spieren en Fonds 
Gehandicaptensport en wanneer leden hiervoor uitgenodigd willen worden kunnen zij dit 
aangeven via info@coachesbv.nl 
- T.a.v. de business partners: ABN AMRO geen bankpartner meer en er wordt momenteel 
onderzocht of ING of de Rabobank een mogelijke bankpartner is. 
- GM noemt de rol van de media ( social media) zorgelijk. 
- Het aantal Nederlandse topcoaches bij topclubs in het buitenland neemt toe, dit is een 
goede ontwikkeling voor het Nederlandse voetbal.  
 
 
5. Verslag van de kascommissie 
Gerry Hamstra  leest de verklaring kascommissie voor aan de ledenvergadering. 
De kascommissie verleent décharge aan het bestuur CBV. 
 
 
6. Verkiezing van de kascommissie 
Gerry Hamstra  treedt af als lid van de kascommissie i.v.m. het verstrijken termijn 
lidmaatschap. GM vraagt de aanwezigen wie zich kandidaat wenst te stellen naast André 
Hoekstra en Harry Sinkgraven. Vanuit de aanwezigen meldt niemand zich aan. GM zal leden 
persoonlijk gaan benaderen.  
 
 
7. Bestuurszaken  
In de Algemene ledenvergadering wordt afscheid genomen van voorzitter Leo Beenhakker 
en bestuurslid Commerciële zaken en vice voorzitter Rini de Groot. Het bestuur vraagt 
toestemming aan de ALV om Han Berger te benoemen als voorzitter en Ton Caanen als 
opvolger van Rini voor de portefeuille Commerciële zaken. De aanwezige leden hebben 
geen bezwaar en onder luid applaus wordt afscheid genomen van Leo en Rini. Leo ontvangt 
de titel Erevoorzitter en Rini wordt lid van verdienste. Han en Ton nemen de plaats in van 
Leo en Rini. 
 
Concept- CBV Beleidsplan 2015-2018: het beleidsplan wordt momenteel herschreven en 
zal in de ledenvergadering van 07-10-2015 aan de leden worden voorgelegd. GM vraagt de 
leden het beleidsplan te bestuderen, het beleidsplan staat op de site CBV, en eventuele op -
en aanmerkingen door te geven.  
 
Nederlands Trainerscongres 15 mei 2015: de voorbereidingen voor het Nederlands 
Trainerscongres zijn in volle gang. De invulling Topcoach is op dit moment nog niet bekend. 
 
Nationaal G-Voetbaltoernooi:  het G-toernooi vindt plaats op 5 augustus 2015. GM vraagt 
de trainer/coaches om deze datum alvast in de agenda te noteren.  
 

mailto:info@coachesbv.nl
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Positionering CBV, Han Berger: ‘allereerst een persoonlijke noot n.a.v. mijn benoeming als 
voorzitter van de CBV. Ik doe hierbij de toezegging dat ik alle verplichtingen gemotiveerd 
uitvoer. Ik heb enige tijd nodig om in te werken en vertrouwd te raken met.  
Naast het voorzitterschap CBV heb ik een voetbaladviesbureau met Gertjan Steenham als 
compagnon. Ook heb ik een adviserende rol bij FC Sidney’.  
T.a.v. de positionering van de CBV streven wij naar formeel zeggenschap. De CBV heeft nu 
een adviserende rol maar geen stemrecht in tegenstelling tot bijvoorbeeld de VVCS. 
Daarnaast zullen wij ons nog nadrukkelijker profileren t.a.v. de toekomst  van het Nederlands 
voetbal. Wij, de CBV, moeten hier een leidersrol in spelen.  
 
 
8. Technische zaken  
Voetbalpiramide en beleid CBV: AL: sluit aan bij de woorden van HB; de CBV kan meer 
invloed uitoefenen dan alleen als vakbond. T.a.v. de voetbalpiramide is de CBV voorstander 
van het model van een open competitie. In eerste instantie was er geen ruimte voor een 
Beloftencompetitie, dit is veranderd en zal de KNVB een separate Beloftencompetitie 
faciliteren. Men moet zich realiseren dat wanneer men nu niet aansluit bij het piramidemodel 
er op termijn moet worden ingestroomd in de 5e klasse.  GM: navraag bij BVO’s gaf een 
aantal redenen waarom men niet is ingestroomd waaronder dat de datum instroom van 01-
03-2015 voor velen niet haalbaar was Jan Reker geeft aan dat er hard gewerkt moet worden 
omdat het anders, gezien de datum van aanmelding van 1 maart, het echt te laat is.  
 
Jeugdvoetballandschap: Jim Brinkhof is gestart bij de CBV als stagiair en voert een 
onderzoek uit onder de HJO’s. Dit onderzoek heeft drie onderwerpen: 
- Competitieopzet van o8 t/m de Beloften 
- Kwaliteit en Performance model 
- Poolreglement  
Jim krijgt bij zijn onderzoek ondersteuning van PJ en AL 
 
Speerpunten KNVB Symposium en vervolg: de 11 speerpunten, opgesteld door de KNVB, 
n.a.v. het Symposium zullen dienen als input voor de CBV Regiovergaderingen. In de 
regiovergaderingen worden de speerpunten uitgewerkt en zullen bij de KNVB worden 
ingediend als leidraad. De leden CBV ontvangen binnenkort de uitnodiging voor de 
Regiovergaderingen. 
 
In te stellen CBV Denktank: in het kader van de lobby stemrecht moet er een aantal 
zwaargewichten een werkgroep inrichten en een hoge mate van druk uitoefenen. Het 
bestuur zal leden gaan benaderen.  
 
Bijscholing en licentie: GM:  licentiepunten voor bijscholingen en bijeenkomsten, niet 
georganiseerd door de CBV / KNVB of VVON moeten altijd op voorhand worden 
aangevraagd. De CBV legt de aanvraag vervolgens voor aan de visitatiecommissie. De 
UEFA en KNVB streven naar een geldigheidstermijn van 3 jaar voor alle licenties waar 
waarschijnlijk wel het verschil in studiepunten gehandhaafd blijft.  
Tekst KNVB: Met ingang van 1 juli 2004 komen alleen die trainers voor verlenging in 
aanmerking die kunnen aantonen dat zij gedurende de afgelopen vijf jaar minimaal 12 uren 
erkende (bij)scholing hebben gevolgd. Voor UEFA Pro geldt de afgelopen drie jaar minimaal 
15 studiepunten. Onder "erkende scholing" wordt verstaan een door de KNVB en VVON en / 
of CBV erkende (bij)scholing. 
   
 
9. Sociale zaken  
Actuele informatie wet Werk & Zekerheid: GM licht de situatie m.b.t. de Wet Werk & 
Zekerheid toe: De werkgevers en werknemers in het profvoetbal hebben minister Asscher 
vorig jaar verzocht het voortbestaan van het Nederlandse Profvoetbal te beschermen door 
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voor deze bedrijfstak een uitzondering te maken op de ketenbepaling van de Wet Werk en 
Zekerheid. Op 3 februari jl.  heeft de minister middels een brief aan de heer Van Oostveen 
van de KNVB laten weten een uitzondering te zullen maken voor de contractspelers en 
trainer/coaches. Vanuit het Ministerie van SZW is besloten dat deze uitzondering enkel zou 
gelden voor  trainers/coaches van het 1e of 2e elftal van een Betaald Voetbal organisatie.  
De juristen KNVB zijn, samen met de FBO en CBV, bezig met het opstellen van een position 
paper t.b.v. uitbreiding van deze uitzondering. Wanneer dit niet gaat gelden voor alle 
trainer/coaches binnen het Betaald Voetbal heeft dit enorme consequenties voor de BVO’s. 
 
Protocol “Werken in het buitenland”: Het Protocol “Werken in het buitenland” is een lijvig 
artikel en zal, mede met hulp van het UWV, worden gedeeld met de leden. Het werken in het 
buitenland vraagt op diverse vlakken een heel gedegen voorbereiding. 
 
 
10. Financiële en commerciële zaken  
Oprichting Stichting cao voor Trainer/Coaches: er is een officiële Stichting opgericht en 
met dit collectief kunnen wij meer gericht zaken doen voor en met onze leden. GM vraagt 
aan de aanwezige leden of zij bij gelegenheid iets willen betekenen voor de CBV. 

 
CBV: commerciële plannen: TC geeft een korte toelichting op zijn benoeming in het 
bestuur en dan in het bijzonder de portefeuille Commerciële zaken. De portefeuille is TC op 
het lijf geschreven gezien zijn voetbalverleden en commerciële achtergrond.  
    
  
11. Rondvraag   
Er wordt door de aanwezigen geen gebruik gemaakt  van de rondvraag.  
 
12a. Presentatie CBV-partner Greenfields / Ten Cate  

- 14.30 uur: Presentatie Henk Bijsterbosch 
 
12b. Ondertekening Partnerovereenkomst Game On / presentatie 
De voorzitter HB en Wadia Khabthani, directeur Game On, ondertekenen de 
partnerovereenkomst tussen Game On en de CBV.  
 

- 14.55 uur: Presentatie Wadia Khabthani 
  
 
 
13.  Presentatie Louis Coolen: “Werken als trainer/coach, in Nederland en buitenland 
Louis geeft een interessante en inspirerende presentatie over zijn werk in het buitenland. In 
zijn presentatie noemt Louis het artikel van Guus Hiddink uit De Voetbaltrainer, nummer 155 
jaargang 2008, waar hij ook  inspiratie uit heeft gehaald. De leden CBV kunnen de 
presentatie van Louis en het artikel uit De Voetbaltrainer vinden op de website van de CBV.   
  
 
13. Sluiting 
Om 17.15 uur sluit de voorzitter Han Berger onder dankzegging de vergadering. 
 
 
 
 


