Concept verslag Algemene ledenvergadering Coaches Betaald Voetbal
Dinsdag 4 oktober 2016
KNVB Campus - Zeist

Aanwezig bestuur:

Afwezig:

Han Berger – voorzitter (HB), Mario Captein - vice-voorzitter (MC),
en de leden, Peter Jeltema (PJ), Art Langeler (AL), Ton Caanen (TC),
John van den Brom (JB) en Marinus Dijkhuizen (MD)
Gerard Marsman directeur (GM) en Petra Balster, officemanager
__ __

Aangemeld

: 160 leden

Afwezig met kennisgeving

: 165 leden (zonder: 110)

Afwezig vanuit het buitenland

: 106 leden

1.Opening
Om 13.30 uur opent voorzitter Han Berger de Algemene Ledenvergadering en heet iedereen
van harte welkom met daarnaast een speciaal woord van welkom aan onze ambassadeurs,
ereleden en leden van verdienste.
De aanwezigen bij de Algemene ledenvergadering feliciteren Hans van Breukelen die
vandaag de leeftijd van 60 jaar heeft bereikt en ons bestuurslid John van den Brom die
vandaag 50 is geworden!
HB: het Nederlands voetbal gaat door een cruciale periode t.a.v. de status als
toonaangevend voetballand. Dit kenmerkt zich o.a. door het rapport ‘Winnaars van morgen’,
en de kwalificatie van het Nederlands elftal. Op donderdag 13 oktober is een bijzondere
AVBV ( Algemene vergadering Betaald Voetbal) ingelast bij de KNVB gezien de situatie die
is ontstaan bij de Raad van Commissarissen. De CBV heeft bij de KNVB aangegeven de
zetel Technische zaken binnen de RvC, eventueel samen met de VVCS, in te willen vullen.
Bij de aanstelling Technisch directeur KNVB heeft de CBV ook een voortrekkersrol op zich
genomen o.a. door het functie profiel op te stellen. De CBV maakt zich sterk voor formele
erkenning en stemrecht bij de AVBV. In dit kader zal er een persbericht worden verzonden
door de CBV, aansluitend aan de Algemene ledenvergadering. De tekst luidt als volgt:
Trainer/coaches willen meer invloed binnen KNVB
De vakvereniging Coaches Betaald Voetbal (CBV) heeft tijdens haar Algemene
Ledenvergadering gisteren bij monde van voorzitter Han Berger niet alleen gepleit voor meer
invloed binnen de KNVB. Er van uitgaande dat de huidige organisatievorm KNVB Betaald
Voetbal gehandhaafd blijft, wil CBV een plek in de raad van commissarissen van de KNVB.
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,,Voor de zetel Technisch Zaken, die Johan de Kock had, willen wij eventueel samen met de
Centrale Spelers Raad (CSR, red.) een bindend advies kunnen geven. Zoals de Eredivisie
CV en Coöperatie Eerste Divisie ook hun eigen zetel hebben. En ook eisen wij net als de
CSR stemrecht in de Algemene Vergadering Betaald Voetbal. Dit is het moment om dat
kenbaar te maken. De CBV moet veel meer formele invloed krijgen.
“Er zijn in de achterliggende weken en maanden te veel zaken gepasseerd die de
geloofwaardigheid van ons voetbal in z’n algemeenheid en die van de KNVB in het bijzonder
hebben aangetast. Voor ons voetbal breekt er nu een cruciale periode aan die bepalend gaat
zijn voor de vraag of wij onze status als TOONAANGEVEND VOETBALLAND terug kunnen
winnen of dat we definitief gaan afhaken en een B-land worden (of blijven?). Ik denk hierbij
onder meer aan de implementatie van de diverse aanbevelingen uit het rapport WINNAARS
VAN MORGEN en natuurlijk de KWALIFICATIE voor het WK. Volgende week staat ook de
Buitengewone Algemene Vergadering Betaald Voetbal gepland, met als doel de benoeming
van een nieuwe RAAD VAN COMMISSARISSEN. De CBV wil ook bij dit soort processen
een PROMINENTERE en MEER FORMELE ROL spelen en op de achtergrond zijn we dan
ook volop bezig om dit te bewerkstelligen.
Het zijn immers de TRAINER/COACHES en SPELERS die ervoor hebben gezorgd dat ons
kleine landje in de afgelopen 50 jaar uitgroeide tot een wereldmacht op voetbalgebied, niet
de bestuurders. Op de Algemene Ledenvergadering van 7 oktober vorig jaar stelden wij onze
leden de vraag of de KNVB een Technisch Directeur zou moeten aanstellen. Met
overweldigende meerderheid zeiden de leden ‘JA’. Dit is gerealiseerd en wij vinden het nu
tijd voor de vervolgstap. Het gaat om voetbal. EN OM DE TOEKOMST VAN ONS VOETBAL.
Dat moet het begin- én eindpunt zijn van beleidsvoering.”
De voorzitter wenst een ieder een leerzame en aangename dag.
2. Mededelingen
Informatie website www.coachesbv.nl: de nieuwe website CBV gaat online op woensdag 5
oktober 2016. De site heeft meer functionaliteiten voor de leden en is nu ook eenvoudiger te
bekijken op mobiel en/of IPad. Wij hopen dat onze leden feedback geven op het gebruik van
de nieuwe website.
Stand van zaken en ontwikkelingen programma “Winnaars van morgen”: HB: de leden
van de CBV zijn uitgenodigd door de KNVB om, aansluitend aan de ledenvergadering, mee
te praten over de ontwikkeling van het competitiemodel, promotie- degradatieregeling, play
offs enz. Er zijn 70 uitnodigingen verstuurd en er zijn 10 aanmeldingen. Dit is teleurstellend
en onze leden moeten zich realiseren dat vandaag een kans is om mee te praten.
Algemene ledenvergadering CBV: HB: De Algemene ledenvergadering wordt ruim op tijd
aangekondigd en de leden ontvangen allen een uitnodiging per email. Het aantal leden dat
zich niet afmeldt is erg hoog. Onze leden zijn werkzaam op verantwoordelijke posities, men
mag aannemen dat er een afmelding wordt gestuurd bij een uitnodiging namens de CBV.
In het Huishoudelijk reglement staat het volgende opgenomen:
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.
Jong Oranje: Bij de CBV zijn vragen binnengekomen die betrekking hebben op de functie
van trainer/coach bij Jong Oranje die bestuurslid Art Langeler op zich heeft genomen. AL
licht toe: de KNVB heeft gevraagd of ik voor de duur van twee wedstrijden, hopelijk vier
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wanneer de wedstrijden gewonnen worden, de taak van interim trainer/coach op mij wil
nemen. Ik ben al 10 jaar betrokken bij Jong Oranje als assistent bondscoach / scout Jong
Oranje. Na de twee, of vier wedstrijden, leg ik de functie als trainer/coach Jong Oranje weer
neer. Ik zal wel betrokken blijven maar dan (weer) als scout.
Mochten er bij de leden nog vragen zijn dan horen wij dat graag als bestuur en directie CBV.
Pensioenen:
GM: in 2010 is het pensioenfonds Voetbaloefenmeesters opgeheven. Deelnemers zijn nu
rechtstreeks verzekerd bij Aegon. Het CFK informeert de leden CBV graag over het
volgende:
Pensioenregeling Oefenmeester
De pensioenregeling zal worden aangepast per 1 juli 2017. Door de huidige
marktomstandigheden gaan de garantiekosten teveel ten koste van het rendement. De
nieuwe pensioenregeling wordt gebaseerd op moderne uitgangspunten met meer
keuzevrijheid voor het individu op bijvoorbeeld het gebied van beleggingen (meer/minder
risico) en (risico)dekkingen. De jaarlijkse bijdrage van de clubs zal minimaal op hetzelfde
niveau blijven.
Voor degenen die dit jaar een UPO ( uitgebreid Pensioenoverzicht) ontvangen.
Binnenkort is uw Pensioenoverzicht 2016 digitaal beschikbaar op “mijnaegon.nl”. U heeft hier
een brief of E-mail over ontvangen van AEGON. In dit Pensioenoverzicht ziet u de stand van
uw pensioen per 31 december 2015. Uw Pensioenoverzicht bevat veel informatie en wettelijk
voorgeschreven teksten.
De betreffende deelnemers aan de pensioenregeling die een UPO kunnen
ontvangen/bekijken zijn de actieve deelnemers. De niet actieven, de zogenaamde “slapers”,
ontvangen eens in de 5 jaar een UPO. In 2017 zal deze groep ook een UPO ontvangen.
Er zullen best wel vragen zijn hierover. CFK wil u graag helpen de vragen te beantwoorden.
Men kan ons telefonisch benaderen op 0182-571171 of via de mail info@cfk.nl.

3. Notulen 23 maart 2016
De notulen van de ledenvergadering van 23 maart 2016 zijn ongewijzigd vastgesteld.

4. Bestuurszaken
Nederlands Trainerscongres 2017: GM: Traditiegetrouw vindt het Trainerscongres plaats
op de vrijdag na Hemelvaart. In 2017 valt Hemelvaart op 25 mei en dat is te laat t.o.v. het
einde van de competitie. Daarom is de voorkeursdatum Trainerscongres vastgesteld op
vrijdag 19 mei 2017. Zodra de datum definitief is vastgesteld zal dit worden gedeeld met de
leden via de agenda op de website CBV.
Nationaal G-Voetbaltoernooi 2017: In 2017 wordt de 25e editie van het G-toernooi te
Barendrecht georganiseerd, een geweldige mijlpaal, met dank aan Jan Reker! Om zoveel
mogelijk de opkomst van de trainer/coaches te verzekeren zal het G-toernooi tien dagen
voor aanvang van de competitie, de woensdag voor de wedstrijd om de Johan Cruijff schaal
worden georganiseerd. HB: de 25e editie van het G- toernooi moet heel bijzondere worden
en wij doen dan ook een dringend beroep op onze leden om aanwezig te zijn.
5. Technische zaken
Voetbalpiramide 2016/2017 en beleid CBV: de strakke scheidslijn uit het verleden tussen
professioneel- en amateurvoetbal verdwijnt langzamerhand. De CBV maakt zich sterk om,
op korte termijn, de licentie eis UEFA Pro bij de 2e en eventueel 3e divisie in te voeren. Dit is
in lijn met het programma ‘Winnaars van morgen’.
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Jeugdvoetballandschap: De aparte Beloften competitie is wat de CBV betreft een gedrocht
en de CBV maakt zich ook hier sterk om deze te laten verdwijnen.
Nieuwe wedstrijdvormen pupillencompetitie: AL: t.a.v. de pupillencompetitie is een
andere werkwijze ingevoerd en in tegenstelling tot berichten uit de media zijn de clubs hier
wel degelijk in gekend. Er zijn door het land veel bijeenkomsten georganiseerd waar tekst en
uitleg is gegeven. Dit wordt gesteund door de CBV en hier zijn wij ook bij betrokken.
Bijscholing en licentie: De CBV is t.a.v. de bijscholing nauw betrokken bij de KNVB en
andere partijen waar het gaat om maatwerk. Niet alleen voor wat betreft de opleidingen maar
ook de bijscholingen t.o.v. de functie. Ook e -learning heeft onze nadrukkelijke aandacht.
6. Sociale zaken
Actuele informatie Modelovereenkomst ZZP-er: GM: er bereiken ons vragen van leden
over een overeenkomst van opdracht i.p.v. een arbeidsovereenkomst. Als CBV benadrukken
wij dat deze constructie niet kan en wij hier niet aan mee werken. Een arbeidsovereenkomst
valt onder de cao. De overeenkomst van opdracht niet.
Brochure “Werken in het buitenland”: de brochure Werken in het buitenland is tot stand
gekomen met o.a. ondersteuning van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De leden van
de CBV kunnen deze brochure opvragen bij de CBV en eventueel kan Buitenlandse zaken
ondersteunen bij vragen. De CBV heeft te maken met een aantal problemen in bijvoorbeeld
China en de problemen kunnen we voor een groot deel voorkomen door goed geïnformeerd
te zijn voor vertrek naar het buitenland.
7. Financiële en commerciële zaken
TC: het commerciële traject van de CBV is een voortdurend proces en in de Algemene
ledenvergadering van maart 2017 zal de informatie rondom Commerciële zaken worden
gedeeld met onze leden.
Vanuit het netwerk van onze voorzitter Han Berger is een nieuwe partner voortgekomen:
Solfly. SolFly is gespecialiseerd in Trainingskampen in Portugal en Spanje.
De heer Hans Mosselman is aanwezig bij de vergadering namens SolFly voor een korte
presentatie.
Hans Mosselman:
SolFly is zeer content met het partnerschap met Coaches Betaald Voetbal. SolFly richt zich
voornamelijk op het organiseren van complete trainingskampen in het buitenland. Daarbij
heeft SolFly een lichte voorkeur voor, en met name goede contacten in, Spanje en Portugal.
SolFly en CBV verheugen zich op een goede en langdurige samenwerking.
De wintertrainingskampen zullen het belangrijkste onderdeel zijn maar ook voor individuele
reizen wil SolFly graag haar diensten aanbieden. Daarbij heeft SolFly een lage prijs, service
en persoonlijke aandacht hoog in het vaandel staan.
Naast het ontzorgen van clubs en het organiseren van (winter-) trainingskampen wil SolFly
voor de CBV en haar leden een toegevoegde waarde zijn met het aanbieden van
reisactiviteiten in de breedste zin van het woord. De reisorganisatie biedt de volgende
mediterrane bestemmingen: Mallorca, Ibiza, Costa del Sol, Gran Canaria, Tenerife, de
Algarve, Corfu, Kreta, Rhodos, Zakynthos en Kos met een selectie van circa 210
accommodaties.
SolFly is lid van zowel de SGR als de ANVR. De contactgegevens van Hans Mosselman en
Ted Vermeulen, collega Hans, zijn op te vragen bij de CBV.
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8. Rondvraag
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt door de aanwezigen.
9. Uitgebreid aandacht voor thema “Winning mindset”
Verslag en presentatie, aangeleverd door de KNVB, zal worden geplaatst op de website van
de CBV, in te zien na inloggen.
10. Verdeling in groepen en discussie “Winning mindset”
Verslag, aangeleverd door de KNVB, zal worden geplaatst op de website van de CBV, in te
zien na inloggen.

11. Sluiting
Om 17.15 uur sluit de voorzitter Han Berger onder dankzegging de vergadering.
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