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CONCEPT-VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING 
VAN DE VERENIGING COACHES BETAALD VOETBAL 

WOENSDAG 21 maart 2018 
  

HOTEL DE BILDERBERG - OOSTERBEEK 
 

 
Aanwezig bestuur:  Mario Captein, vice -voorzitter 

en de leden Peter Jeltema, John van den Brom,  
Marinus Dijkhuizen en Remco Oversier 
Gerard Marsman, directeur en Petra Balster, officemanager 

Afwezig:    Art Langeler 
 

 
 
1.Opening 
 
Om 15.00 uur opent vice-voorzitter Mario Captein de Algemene Ledenvergadering en heet 
iedereen van harte welkom met een bijzonder woord van welkom aan onze leden van 
verdienste, ereleden, ambassadeurs en nieuwe leden. 
 
Het grote aantal aanwezige leden dat zich vandaag heeft aangemeld, bedraagt vandaag 
meer dan 150, daar zijn we erg blij mee.  
 
AGRESSIE 
Wat ons erg verontrust is de toenemende agressie van de supporters. Op de tribune en ook 
buiten het stadion. In Tilburg heeft dit geleid tot het vertrek van de trainer/coach, in 
Rotterdam tot een bedreiging van de familie van de trainer/coach en in Enschede moest de 
technische verantwoordelijke samen met zijn gezin onder begeleiding van beveiligers een 
veilig heenkomen vinden. Geen enkel verloop van een seizoen of wedstrijd rechtvaardigen 
dit gedrag.    
 
In Zeist is een nieuw begin gemaakt en hebben we een nieuwe bondscoach: Ronald 
Koeman. 
Ook is een nieuwe directeur Topvoetbal aangesteld in de persoon van Nico Jan Hoogma. 
Het zijn de eerste belangrijke stappen die de nieuwe algemeen directeur van de KNVB, Eric 
Gudde, heeft gezet. Veel tijd wordt geïnvesteerd in de veranderagenda (zoals de Eredivisie 
dit dossier noemt) en de verbeteragenda (zoals de Eerste divisie dit noemt). Dit behelst o.a. 
invulling van de voetbalpiramide, uniformiteit van ondergrond en de kwaliteit van de 
trainersopleidingen. 
 
De eerste stappen zijn gezet. Ze luiden wat ons betreft het begin in van een nieuwe, frisse 
start. Het begin van een nieuw avontuur dat Nederland als mondiaal voetballand weer op de 
kaart moet zetten. We misten immers het EK 2016, we missen het WK 2018 en behoren 
wereldwijd niet meer tot de subtop. 
 
Echter, wat evident is: vele andere belangrijke stappen moeten nog gemaakt worden. 
Zoals de komst van iemand die bij de KNVB technisch verantwoordelijk wordt voor het 
jeugdvoetbal en opleidingen. De gesprekken met kandidaten zijn inmiddels in volle gang.  
 
Wat de CBV aangaat; de status van een formele positie van de CBV bij de KNVB. Dit duurt 
lang, erg lang en heeft onder meer te maken met de verandering in personele bezetting bij 
de KNVB. De CBV wil, nee eist, meer invloed bij de bond. Want, zoals voormalig voorzitter 
Han Berger in de vorige vergadering zei: niet dankzij de bestuurders maar dankzij de spelers 
en de trainers werd Nederland een toonaangevend voetballand.  
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De KNVB zal mede slagen in de opzet als zij partners als de CBV als klankbord gebruikt en 
de raadgevingen in deze zal opvolgen. Onze positie zou geen enkele discussie moeten zijn.  
 
Goed nieuws intern. De CBV heeft meer leden dan ooit. Bijna 550 leden en financieel zitten 
we in rustig vaarwater; de laatste jaren is met een positief resultaat afgesloten. Onze partner 
KroeseWevers zal dit in de vergadering toelichten.  
We hebben een mooie invulling van het programma. Na een korte vergadering van ongeveer 
20 minuten zal de directeur van de DFB Academie, Frank Wormuth een kijkje geven in de 
Duitse keuken. Hij staat sinds 2008 aan het hoofd van de trainersopleiding van de Duitse 
voetbalbond én is volgend seizoen op de Nederlandse velden te bewonderen als 
trainer/coach van Heracles.  
 
Na de pauze gaan we een aantal workshops volgen o.l.v.   
- Mike van der Roest en Pol van Boekel (KNVB arbitrage), onderwerp: Video Assistent 
Referee  
- Marco Hoogerland, Jaap van Helvoort (Talenten Academy) en Jaimy Hulsker (NEC) 
die een koppeling maken tussen videoanalyse en Persoonlijke Identiteit Test  
- Paul Brandenburg, een van onze nieuwe leden, en Bas Naber die de 
opleidingsfilosofie van AZ komen toelichten. 
 
Er is een mooi programma samengesteld en ik wens u een aangename en interessante 
middag toe en verklaar de vergadering voor geopend. 
 
 
2. Notulen 11-10-2017 vastgesteld  
De notulen van de ledenvergadering van 11 oktober 2017 zijn vastgesteld.  
Let op: zoals eerder aangegeven zullen de notulen van de ALV op de site worden geplaatst.                       
Dit wordt telkens aangekondigd in de te verschijnen Nieuwsbrief. De leden hebben dan                     
14 dagen de tijd om eventueel te reageren. 
 
3. Mededelingen 
Art Langeler is met kennisgeving afwezig i.v.m. de voorbereiding Jong Oranje. 
 
De kascommissie bestaat uit de gekozen leden Harry Sinkgraven, Rini Coolen en Toon 
Beijer. Het geval wil dat alle 3 de heren werkzaam zijn in het buitenland, respectievelijk in 
China en Noorwegen. De controle van de boeken vindt dus later plaats en de verklaring van 
de kascommissie wordt dus verplaatst naar de Ledenvergadering van oktober 2018. 
 
 
4. Presentatie Financieel Jaarverslag 
Het eerste onderwerp van de Algemene Ledenvergadering is het Financieel Jaarverslag 
2017  door Rob Kroeze van Accountantskantoor KroeseWevers, - presentatie en toelichting. 
Dit jaarrapport wordt als concept voorgelegd aan de ledenvergadering en zal voor 
vaststelling in de eerstvolgende bestuursvergadering aan de orde komen.  
 
 
5. Jaarverslag 2017  
Gerard Marsman verwijst naar het jaarverslag CBV 2017 op de site www.coachesbv.nl en 
bespreekt de voortgang van zaken binnen de vereniging, waaronder specifiek benoemde 
doelstellingen voor de korte termijn uit het CBV Beleidsplan.  
 
 

http://www.coachesbv.nl/
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Daarnaast ligt de focus van het bestuur op de aanstelling van een nieuwe voorzitter en de 
samenwerkingsovereenkomst met de KNVB. De samenwerkingsovereenkomst zal in 2018 
definitief worden. Het stemrecht in de Algemene vergadering betaald voetbal en de positie 
van de CBV is een belangrijk onderwerp in deze samenwerkingsovereenkomst.  
 
 
 

 
6. Bestuurszaken  
Vrijdag 11 mei 2018 ( dag na Hemelvaart) vindt het Nederlands Trainerscongres plaats te 
Zwolle. Het programma wordt op dit moment vastgesteld en gecommuniceerd worden met 
de leden op de  sites van de CBV en  www.trainerscongres.nl. De inschrijving opent op 04-
04-2018. Aan deelname Trainerscongres worden 4 studiepunten toegekend.  
 
Op woensdag 1 augustus 2018 vindt de 26e editie van het Nationale G-Voetbaltoernooi 
plaats te Barendrecht. De CBV vraagt de hoofdtrainer/coaches om deze datum in de agenda 
op te nemen. Meer informatie over deze dag wordt gecommuniceerd via de site en de 
digitale nieuwsbrief. Leden die hand- en spandiensten willen verlenen zijn deze dag ook van 
harte welkom. 

 
 
7. Technische zaken  
Bij de KNVB zijn ontwikkelingen gaande m.b.t. de Campus en kenniscentrum. De CBV is hier 
bij betrokken mede t.a.v. het komen tot maatwerk en de (bij)scholing van de leden CBV. 
 
Trainerslicenties, KNVB: Met ingang van 1 juli 2017 is de plastic trainerslicentiepas komen te 
vervallen en is deze vervangen door een digitale pas.  
Deze digitale pas is zichtbaar in de wedstrijdzaken app. Voor informatie naar deze app 
verwijst de KNVB naar de site: http://www.knvb.nl/assist/assist-
bestuurders/wedstrijdzaken/wedstrijdbepalingen/digitaal-wedstrijdformulier-veld--en-
zaalvoetbal/mobiel-dwf-veldvoetbal. 
 
Leden werkzaam in het buitenland kunnen een officiële verklaring ontvangen van de KNVB 
om aan te tonen dat zij in het bezit zijn van een geldige licentie. De CBV ondersteunt 
desgewenst bij de aanvraag van een verklaring. 
 
  
8. Rondvraag  
Van de rondvraag wordt door de aanwezige leden geen gebruik gemaakt.  
 
  
9.  DE DFB Trainer/coach –opleidingsfilosofie door: Frank Wormuth 
   
  
 
Sluiting 
Om 16.30 uur sluit de vice-voorzitter onder verwijzing naar de volgende workshops deel 1 
van de Jaarvergadering. 
 
 
Workshops: waar mogelijk zal een samenvatting van de workshops worden geplaatst op de 
website van de CBV, onder ‘Downloads’.  
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