VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING
VAN DE VERENIGING COACHES BETAALD VOETBAL
WOENSDAG 24 oktober 2018
BILDERBERG GRAND HOTEL WIENTJES

Opening
Om 15.00 uur opent vice-voorzitter Mario Captein de Algemene Ledenvergadering en heet
iedereen van harte welkom.
Daarna vindt de voordracht plaats van Ronald Koeman. Met unanieme stemmen en onder
luid applaus wordt Ronald benoemd tot nieuwe voorzitter van CBV per heden.
In zijn inleidende speech bedankt Ronald de leden voor het vertrouwen en wenst allen een
goede vergadering.
Daarna neemt CBV-directeur Gerard Marsman het woord en doet de volgende
mededelingen:
- Gerard zelf stopt per 1 april 2019 als directeur en wordt opgevolgd door Mario Captein
- Voor goede overdracht start Mario zijn werkzaamheden vanaf 1 januari 2019 en is per 1
april 2019 volledig in dienst
- Officemanager Petra Balster heeft CBV verlaten per 1 juni 2018 en is opgevolgd door
Daniëlle Tol
Vandaag nemen wij afscheid van Petra en bieden haar een weekend in Bilderberg-hotel naar
keuzen aan.
Notulen 21 maart 2018 vastgesteld – Gerard Marsman
De notulen van de ledenvergadering van 21 maart 2018 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.
Mededelingen – Gerard Marsman
- CBV gaat samen met FBO en CFK het land in met tekst en uitleg over de (nieuwe)
pensioenregeling, in eerste instantie met name bedoeld voor leden die binnen nu en 5 jaar
met pensioen (denken) te gaan. (Collectieve informatie evt. in ALV maart 2019)
- Mario Captein is vanuit CBV voorgedragen als nieuw lid van de Adviescommissie
Tuchtzaken, te benoemen in de AVBV van december a.s.
- Samen met KNVB Arbitrage organiseren wij weer een bijeenkomst voor trainer/coaches,
spelers en scheidsrechters op maandag 3 december a.s.
- Informatie AVBV en Bondsvergadering 4 december 2018 (Inhoud?)
Samenstelling en verslag van de kascommissie – Gerard Marsman
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 heeft dus later plaats gevonden dan
normaal. Toon Beijer is echter terug in het land. Hij leest de verklaring voor en vraagt de
vergadering het bestuur décharge te verlenen. De vergadering gaat akkoord.
Technische zaken – Art Langeler
Art brengt de volgende onderwerpen aan de orde
Samenwerking KNVB en CBV
Aankondigen Nederlands Voetbalcongres 11 maart 2019
Beleid t.a.v. Technisch Platform KNVB en Trainer/coach-opleidingen
-
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Nadat ook de rondvraag behandeld is, leidt Ronald Koeman deel 2 van de bijeenkomst in.
Zie hiervoor ook bijgaand verslag.

Een kijkje in de keuken van het huidige Oranje.
Presentatie: Dwight Lodeweges en Kees van Wonderen
Vraag/antwoord naar aanleiding van presentatie en sluiting eerste deel
Ronald geeft nog een korte toelichting op zaken en dankt Dwight en Kees voor hun
presentatie.
Daarna sluit hij het eerste deel van de bijeenkomst onder verwijzing naar een tweetal
workshops na de pauze:
Workshop 1
- België op WK 2018 en de rol van SciSports – Jakko Slot en Niels Wigbold
Workshop 2
- High Performance Sport – Jeroen Bijl
De prima bijeenkomst wordt afgesloten met een heerlijk buffet en drankje met complimenten
aan Bilderberg Grandhotel Wientjes voor de gastvrijheid en uitstekende bediening.
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