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Jaarverslag 2017 - directeur 
 
 
 
De Vereniging 
 
18 november 1990   Oprichting als 16e afdeling van de VVON met 22 leden 
14 februari 1996  Zelfstandige vereniging met 123 leden 
31 december 2017   Het ledenaantal bedraagt 545 
 
 
Bijzondere leden 
Erevoorzitter   1997 Louis van Gaal 
    2015 Leo Beenhakker 
Ereleden   2004 Han Berger 
    2004 Sef Vergoossen 
    2011  Foppe de Haan 
    2011 Bert van Marwijk 
Leden van verdienste 1999 Hans Dorjee († 25 juli 2002) 

2000 Leo Beenhakker 
2008 Leen Looyen 
2010 Hennie Spijkerman 
2015 Rini de Groot 

 
Ambassadeurs 
Leo Beenhakker 
Han Berger 
Guus Hiddink 
Jan Reker 
 
Overleden 
08-02-1997   Jan Morsing 
14-11-1999   Bert Jacobs 
18-11-2000   Jaap van der Leck 
25-07-2002   Hans Dorjee 
25-07-2003   Jo Jansen 
26-07-2004   Henk Bodewes 
03-03-2005   Rinus Michels 
07-05-2005   Rob Kiebert 
15-08-2007    Ad Zonderland 
30-06-2008   Hans van Doorneveld 
07-03-2009   Sjaak de Graaff 
15-06-2009   Bert Bartelings 
28-02-2013   Theo Bos 
 



 
Het Bestuur 
 
Dagelijks bestuur: Voorzitter    Vacant 
   Vice-voorzitter   Mario Captein 
 
Leden:  TZ – Betaald Voetbal  John van den Brom 
        Marinus Dijkhuizen 
 
   TZ – Opleiding / Ontwikkeling Art Langeler 
        Peter Jeltema 
 
   Beleid 
   Communicatie en Commercie Remco Oversier 
 
   Financiën Zaken   Mario Captein 
         
   Sociale Zaken   Gerard Marsman 
 
Kantoor te Zwolle 
 
Directeur  Gerard Marsman 
Officemanager Petra Balster  
 
Bestuursvergaderingen 2017 
 
Het bestuur heeft in 2017 zevenmaal vergaderd.  

( 9 februari – 22 maart – 24 mei - 4 juli – 23 augustus – 27 september -                        
22 november 
 
Ledenbijeenkomsten 2017 
 
22 maart Oosterbeek  180 leden aanwezig 
11 oktober Garderen  200 leden aanwezig  
 
Extra bijeenkomsten 2017 
 
- 17 januari  Klankbordgroep governance en besluitvorming 
- 3 februari  Klankbordgroep governance en besluitvorming 
- 21 maart  Buitengewone Bondsvergadering 
- 19 april  Governance en besluitvorming: interview CBV 
- 10 mei  Klankbordgroep governance en besluitvorming 
- 17 mei  Presentatie Rapport: Veranderen/Verbinden/Vertrouwen 
- 3 juli   Algemene Vergadering Betaald Voetbal 
- 4 september Buitengewone AVBV    
- 2 oktober  Buitengewone Bondsvergadering 
- 18 december KNVB Bondsvergadering  
 
 



FBO / ECV / CED 
Er is de laatste jaren een goede relatie opgebouwd. Er vindt structureel overleg 
plaats. Er is een nieuwe  CAO Trainer/coaches Betaald Voetbal voor de periode 1 
juli 2016 tot 1 juli 2020. In de CAO is een pensioenregeling van kracht. Deze regeling 
zorgt voor een inkomen vanaf de pensioendatum. Per 1 juli 2017 is de regeling 
aangepast en de pensioendatum verhoogd van 65 naar 67 jaar. 
In samenwerking met de FBO is de Stichting CAO Trainer/Coaches opgericht en 
met FBO en KNVB zijn nog steeds gesprekken gaande over de gevolgen van de 
nieuwe  Wet Werk en Zekerheid. Met ECV en CED en ook met clubs en betrokken 
entiteiten heeft er overleg plaats gevonden over de gezondheid van, en alle 
ontwikkelingen binnen het Betaald Voetbal. 
 
 
VVON 
De samenwerking komt met name tot uiting in het samen organiseren van het 
Nederlands Trainerscongres, het samen invulling geven aan scholing en 
bijscholing en het samen zitting nemen in verschillende commissies van de KNVB.  
Er is regelmatig overleg tussen het dagelijks bestuur van de VVON en Gerard 
Marsman / Petra Balster. 
 
 
VVCS / Proprof / Pro Agent 
Er vinden constructieve en periodieke gesprekken plaats tussen delegaties van CBV 
en VVCS, Proprof, Pro Agent, momenteel o.a. over het item “ Veilig Sportklimaat” en 
daarnaast met betrekking tot scholing/opleiding, re-integratie, sollicitatie-service, 
werkgelegenheid en VVCS Team. Bovendien vindt er afstemming plaats over de te 
sluiten CAO’s. 
 
 
Alliance European Football Coaches Association 
CBV is, net als de VVON, lid van de overkoepelende Europese Trainersbond 
AEFCA. Er is regelmatig contact en jaarlijks wordt het AEFCA- congres bezocht. 
Ook andere internationale congressen waaronder die van onze zusterverenigingen 
BDFL (Duitsland), LMA (Engeland) en BFC Pro (België) worden bezocht. Daarnaast 
zijn de contacten met AIAC (Italië), ANEF (Spanje) en VVOS (Suriname) verder 
aangehaald met name met betrekking tot de (rechts-) positie. 
 
 
KNVB 
De verstandhouding is goed te noemen. Maandelijks, doch minimaal 6 x per jaar 
vindt er overleg plaats tussen directie KNVB en bestuur CBV. Ondertussen is er in de 
persoon van Nico Jan Hoogma een nieuwe Directeur Topvoetbal benoemd, deze 
maand volgt nog de benoeming van een Directeur Opleiding & Ontwikkeling.                   
CBV heeft zich jarenlang sterk gemaakt voor invulling van deze positie(s) binnen de 
KNVB. Daarnaast vindt er regelmatig overleg plaats met de bondscoaches (VTZ), 
met KNVB Expertise w.o. Academie en de afdelingen Licentiezaken, 
Scheidsrechterszaken, Tuchtzaken en Wedstrijdzaken.  
 
 
 



 
 
De CBV heeft zitting in de volgende commissies: 
 
 
- KNVB Bondsvergadering    (Vice-) Voorzitter 
        Gerard Marsman 
 
- Algemene Vergadering Betaald Voetbal  (Vice-) Voorzitter 
        Gerard Marsman 
 
- Technisch Platform KNVB    (Vice-) Voorzitter   
        Gerard Marsman 
         

- Overleg Hoofden RJO    Gerard Marsman  
        Art Langeler, Peter Jeltema 
 
- Adviescommissie Tuchtrecht   Wiljan Vloet 
        Gerard Marsman 
 
- Klankbordgroep Arbitrage    Gerard Marsman 
        Art Langeler 
 
- Toelatingscommissie cursus CBV  Gerard Marsman 
 
Ook is er voortdurend overleg tussen Scheidsrechterszaken en CBV. 
 

- Technisch Platform Eredivisie   Gerard Marsman 
 

- Technisch Platform Jupiler League  Gerard Marsman 
 
 
Pensioenregeling AEGON 
       
Administratiekantoor:  CFK 
Contactpersoon   Arco van der Veer 
 
 
UWV Servicepunt Topsporters  
 
Contactpersoon   Martie van der Veer 
 
 
Rechtsbijstand 
 
Voor het 6e jaar is André Brantjes met het kantoor Brantjes Advocaten onze 
huisjurist. Met dit kantoor heeft CBV een overeenkomst gesloten tegen een vast 
tarief waardoor kosten beter beheersbaar zijn. 
Tot dusver worden dienende zaken naar tevredenheid opgelost.  
 



 
 

De “Erecode” 
 
Dit jaar zijn er geen overtredingen geweest van de Erecode, d.w.z. dat 
Trainer/Coaches bij een club zijn gaan werken, voordat de financiële afwikkeling met 
de ontslagen trainer/coach geregeld is. De CBV is hierover voortdurend in overleg 
met de afdeling Licentiezaken van de KNVB. 
 
 
De “Gedragscode” 
 
In het huidige handvest hebben alle bij het Betaald Voetbal betrokken “officials” 
dezelfde rechten en dezelfde plichten. 
Daarnaast hanteert de CBV voor haar leden een eigen Gedragscode. 
 
 
CBV Magazine 
 
Het magazine komt  twee maal per jaar uit, te weten in juni/juli en in 
december/januari. Daarnaast verschijnt er maandelijks een digitale nieuwsbrief. 
Het CBV Magazine wordt naar alle leden gestuurd en verder naar onze 
Businesspartners, de BVO’s, KNVB, VVON, FBO, ProProf, NL-Coach, BSBV en  
relaties. 
 
 
www.coachesbv.nl 
Met onze webbeheerder Pronamic voeren we voortdurend gesprekken over verdere 
verbetering van de site. 
 
 
G - Voetbaltoernooi in Barendrecht 
 
Op woensdag 2 augustus 2017 was het alweer de 25e editie. Voor zowel deelnemers 
als vrijwilligers waren er daarom veel extra activiteiten georganiseerd. 
Bondscoach Dick Advocaat deelde de prijzen uit en de trainer/coaches en 
scheidsrechters Betaald Voetbal waren weer in grote getale aanwezig. 
Het werd opnieuw een prachtige en waardevolle dag voor spelertjes en spelers, 
trainer/coaches, scheidsrechters, vrijwilligers en aanwezigen. 
 

 
Het 15e Nederlandse Trainerscongres 
 
Vrijdag 19 mei werd voor de 15e keer het Nederlands Trainerscongres 
georganiseerd. In Zwolle waren er achtereenvolgende velddemonstraties van FC 
Utrecht (onderbouw), Wilfried van Leeuwen (trainer/coach VVSB) en een demo 
Linietraining van Dennis Demmers en Roeland ten Berge . Na de pauze vond de 
jaarlijks uitreiking van de Awards plaats gevolgd door een finalewedstrijd tussen de  
O 13 van AZ en PSV.  

 

http://www.coachesbv.nl/


 
 

Rinus Michels Awards 
 
De Awards werden tijdens het trainerscongres uitgereikt. 
De winnaars waren: 
- Trainer/coach Eredivisie   Peter Bosz – AFC Ajax 
- Trainer/coach Jupiler League  Maurice Steijn – VVV Venlo 
- Trainer/coach Amateurvoetbal  Jan van Raalte – SC Genemuiden 
- Beste Jeugdopleiding BV   Ajax 
- Stimuleringsprijs Jeugdopleiding AV Excelsior Maassluis 
-  Oeuvreprijs     Co Adriaanse 
 
 
 
Businesspartners van de CBV 
 
De CBV heeft in het kalenderjaar 2017 de volgende Sponsors & Businesspartners: 
 

- Bilderberg 
- Eisma / De Voetbaltrainer 
- Landstede  
- TenCate / Greenfields  
- Pronamic 
- Unibet / Kindred 
- Fonds Gehandicaptensport 
- Basic Fit 
- Q-Promotions.NL 
- Game On 
- Seacon 
- SolFly 
- Teamsportbedarf 
- Vincère 

 
- Kroese Wevers Accountants 
- Brantjes Advocaten 
- Advice Communication 
- VW Pon FS 
- UWV Servicepunt Topsporters 
- Rabobank 
- Sportaccountant 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Specifieke doelstellingen voor deze termijn van het beleidsplan (2016-2018) 
 
 
 

1. De invloed van de CBV vergroten door: 
  
- het sluiten van een samenwerkingsovereenkomst met de KNVB 
- zitting te hebben in de Technisch Platforms KNVB, Eredivisie en  

Jupiler League   
-  het formaliseren van positie CBV binnen AVBV  en samen met KNVB 

verder werken aan verbeteren trainersopleidingen 
- actie te ondernemen voor aanstelling van een Directeur Voetbalzaken 

bij de KNVB met korte en directe lijnen naar de CBV 
           -        prominente inbreng / invloed te verwerven bij tot stand komen van KNVB  
                    Campus en Kenniscentrum 

- prominente inbreng / invloed te verwerven bij de verdere ontwikkeling 
van de voetbalpiramide 

- een vooraanstaande rol te spelen in het project “De Toekomst van het 
Nederlandse Voetbal”  

 
 
 

2. De relatie met de leden versterken door: 
 
- versterken van de ledenrelatie door meer individueel gerichte aandacht 

en verlenen van maatwerk 
 

 
 

3. De commerciële en financiële positie CBV versterken door: 
  

- Presenteren break even begroting met een positief eigen vermogen  
- Versterken van bedrijfsvoering door samenwerking met KNVB 
- Persoonlijke verbinding van partners/ondernemers/bedrijven aan CBV 
- Profileren van CBV als kans voor verbeteren business 

 
 
CBV biedt partijen daarbij drie unieke pijlers: 
 

 Onze Kennis 

 Ons Netwerk 

 Onze Uitstraling 
 
 

 



 
 
 
 
Samenvattend: de voetbalwereld is in beweging 
 
De ontwikkelingen in het voetbal volgen elkaar snel op, zowel nationaal als 
internationaal is er veel beweging 
 

 de overvolle (inter-) nationale agenda 

 vroege start Europese wedstrijden 

 druk op zomerstop en winterstop 

 steeds snellere wisseling van trainer/coach 

 Steeds kortere looptijd contracten trainer/coach 

 veranderingen op de internationale transfermarkt 

 continue uitstroom van jonge Nederlands talenten 

 groot aantal (verschillende) nationaliteiten in “onze” selecties 

 cultuurverschillen 

 ontwikkeling Jeugdopleidingen 

 ontwikkeling opzet nationale Jeugdcompetities 

 grote verschillen in begrotingen / financiële tekorten 

 ontwikkelingen werk (-gelegenheid), contracten en salariëring 

 steeds grotere invloed van (social) media en commercie 

 invoering nieuwe Voetbalpiramide 

 Beloftenteams integreren in Jupiler League, Tweede en Derde Divisie enz. 

 ontwikkeling vak Trainer/coach 

 Opleidingen / Leergangen KNVB en Trainerslicenties 

 Hollandse topcoaches bij topclubs in het buitenland 
 
Om aan de eisen van de tijd te voldoen moet de trainer/coach zich voortdurend en 
blijvend ontwikkelen. Daarbij is een zeer belangrijke taak weggelegd voor de CBV. 
Het takenpakket van de CBV breidt zich, mede vanuit eigen beleid, steeds verder uit 
. 
 
De CBV werkt aan een vast jaarprogramma, eventueel met vaste partners, om meer 
te kunnen betekenen voor haar leden op het gebied van arbeidsvoorwaarden, 
werkgelegenheid, werken in het buitenland, scholing en bijscholing (communicatie, 
financiële ondersteuning), omscholing en reïntegratie. 
 
 

 
Zwolle, 21 maart 2018 

=============== 
 
 


