
 

Concept VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING 

VAN DE VERENIGING COACHES BETAALD VOETBAL 

WOENSDAG 20 november 2019 

BILDERBERG HOTEL ‘T SPEULDERBOS – GARDEREN 

 

Aanwezig bestuur:  Ronald Koeman, voorzitter  

en de leden Peter Jeltema, John van den Brom,  Marinus Dijkhuizen en 
Gerard Marsman  

Mario Captein, Directeur en Daniëlle Tol, Officemanager  

Afwezig:   Remco Oversier en Art Langeler 

 

1. Opening  

Om 15.15 uur opent voorzitter Ronald Koeman de Algemene Ledenvergadering en heet iedereen van 
harte welkom.  

Voor de Algemene Ledenvergadering hebben zich dit maal 225 leden aangemeld. Er kan gesproken 
worden van een record aantal aanmelding en hier is de CBV dan ook erg blij mee. 

VERANDERENDE ROL VAN DE COACH 

Onze voorzitter stond tijdens zijn openingswoord stil bij de veranderende rol van de trainer/coach. 
Waar in het verleden de staf alleen bestond uit een hoofdtrainer en een verzorgen, bestaat de staf 
tegenwoordig soms zelfs uit wel 30 personen. Hierdoor is de rol van de trainer ook veranderd. Het is 
niet alleen het coachen van het team, maar nu gaat het ook om het managen van de staf. Daarom is 
de term manager misschien nog wel toepasselijker dan hoofdtrainer/coach.  
Veranderingen in coaching zien we ook op de Nederlandse velden. Zoals bijvoorbeeld bij NEC en 
Fortuna Sittard. Niet één kapitein op het schip, maar wel twee of drie kapiteins op het schip. De CBV 
is voorstander van één kapitein op het schip. 

Vervolgens deelde Ronald Koeman de agenda met de vergadering. 

2. Notulen 24-10-2018 vastgesteld  

De notulen van de ledenvergadering van 19 maart 2019 zijn vastgesteld.  

Let op: zoals eerder aangegeven zullen de notulen van de ALV op de site en in de app worden 
geplaatst. De leden hebben dan 14 dagen de tijd om eventueel te reageren.  

3. Mededelingen  

De vergadering stond allereerst stil bij het overlijden van twee oud CBV-leden, Klaas van Baalen en 
Hans Verèl. Beiden heren zijn jarenlang lid geweest van de CBV. 

 



Racisme 

Er is veel te doen geweest over racisme in het voetbal en de laatste tijd ook weer over racisme in het 
Nederlandse Voetbal. Helaas is racisme nog altijd aan de orde van de dag. De CBV wil dit anno 2019 
niet accepteren. 

Trainersraad 

In AVBV van mei 2019 is er akkoord gegaan met het adviesrecht van de CBV. Hierbij heeft de CBV één 
stem in de vergadering. Voorwaarde hierbij is wel dat er een Trainersraad opgericht moet worden 
van zes trainer/coach, die zowel lid zijn van de CBV als de KNVB en werkzaam moeten zijn bij het 
eerste team van een BVO. De Trainersraad zal gaan bestaan uit zes personen. De CBV heeft meerdere 
mensen benaderd om deel uit te maken van de Trainersraad. Deze raad bestaat op dit moment uit 
de volgende leden: 

- Wil Boessen 
- Mitchell van der Gaag 
- Pascal Jansen 
- Gerard Marsman 
- Mario Captein 

Dit zijn de vijf personen die deel uit maken van de raad. De CBV is in gesprek met een zesde persoon 
en zal zo snel mogelijk laten weten of de Trainersraad hiermee compleet is. 

Pilot E-learning 

De CBV is in samenwerking met Eisma De Voetbaltrainer en Paul van Zwam met de ontwikkeling van 
E-learning. Hierbij wil de CBV met name haar leden werkzaam in het buitenland de mogelijkheid 
bieden licentiepunten te halen op afstand. Maar daarnaast zouden leden werkzaam in Nederland 
ook deze E-learning kunnen volgen. 
De presentaties gegeven bij de ALV door Merijn Zeeman, Paul van Zwam en Guus Hiddink zijn 
opgenomen. De E-learning zal inhoudelijk gaan over de presentaties van de eerstgenoemden met 
daarnaast een verdieping. 

Het doel is deze opleiding begin van het jaar 2020 op de markt te brengen. Hoeveel licentiepunten 
hieraan gekoppeld worden is nog niet bekend. 

Verandering (jeugd)competities 

Aandacht wordt gevraagd voor de AVBV die gehouden wordt op 3 december. Tijdens deze 
vergadering zal gestemd worden over de nieuwe competities O.23/ O.21 / O.18. Deze verandering is 
ingrijpend en belangrijk voor het Nederlandse voetballandschap. Zorg dat de verantwoordelijken van 
de clubs goed ingelicht worden. 
De huidige O.19 competitie zal komen te vervallen en hiervoor zal de O.18 competitie in de plaats 
komen. In deze O.18 competitie mogen per team 5 dispensatie spelers worden ingezet per wedstrijd. 
De nieuwe O.21 is geen verplichte competitie, iedere BVO zal zelf een besluit mogen nemen wel of 
niet deel te nemen aan deze competitie. 

4. CBV-app  

In de ALV is de CBV app gelanceerd. De laatste paar maanden heeft de CBV is samenwerking met 
Bundeling een app ontwikkeld speciaal voor haar leden en partners. Het doel van de app is sneller 



kunnen communiceren en makkelijker met elkaar in contact komen. Nieuwsberichten, vacatures en 
bijeenkomsten zullen via deze app worden gecommuniceerd. 

Ieder lid van de CBV heeft op 20 november jl. een mail gehad met daarin een persoonlijke 
identificatiecode. Bjorn Poels, Commercieel directeur Bundeling, heeft in de ALV een korte 
presentatie geven met uitleg over de app 

Mochten leden problemen hebben met het installeren van de app over andere vragen hebben over 
de app dan kunnen zij contact opnemen met de CBV. 

5. Wijzigingen Statuten  

De laatste jaren zijn er een aantal wijzigingen geweest in de statuten van de CBV. Echter zijn deze 
wijzigingen destijds niet gelijk verwerkt door een notaris. In deze vergadering wordt daarom voor de 
volgende punten toestemming gevraagd de statuten te wijzigen. 

Bestuur 

Oud:  “binnen het bestuur wordt een dagelijks bestuur gevormd dat bestaat uit 2 leden, te weten 
 de voorzitter en de secretaris/penningmeester” 

Nieuw: “binnen het bestuur wordt een dagelijks bestuur gevormd bestaande uit de voorzitter, de  
  vicevoorzitter en de directeur” 

Oud: “het bestuur vergadert tenminste achtmaal per kalenderjaar” 

Nieuw:  “het bestuur vergadert tenminste viermaal per kalenderjaar” 

Ereleden 

Oud:  “benoemen van Ereleden wordt gedaan op voorstel van het bestuur met een meerderheid 
van 2/3 gedeelte van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste de 
helft van het aantal stemgerechtigde leden vertegenwoordigd zijn” 

Nieuw: “benoemen van Ereleden wordt gedaan op voorstel van het bestuur met een meerderheid 
van 2/3 gedeelte van de uitgebrachte stemmen” 

Bovenstaande voorbeeld is nog een aantal keren gewijzigd zoals bij benoemen van bestuursleden, 
ontslag van een bestuurslid, schorsing van een (bestuurs)lid. 

Opzeggen lidmaatschap 

Oud:  “opzegging van het lidmaatschap dient te geschieden bij aangetekend schrijven” 

Nieuw:  “opzegging van het lidmaatschap dient te geschieden door een schriftelijk bericht. Onder 
schriftelijk wordt verstaan bij deurwaarderexploit, (aangetekende) brief, alsook e-mail-
bericht” 

Oud:  “opzeggen is alleen mogelijk aan het einde van het jaar” 

Nieuw:  “opzeggen kan 2 x per jaar te weten 1 juli respectievelijk 31 december. 

Toevoeging 

Nieuw: “leden kunnen verplicht worden de contributie te voldoen door automatische betaling van 
de periodieke bijdrage. De leden zijn daarbij in categorieën ingedeeld die een verschillende               
contributie betalen” 



Onderzoek jaarstukken 

Oud:  “jaarlijks benoemd de ALV een kascommissie bestaande uit 3 leden, deze commissie 
onderzoekt de rekening en  brengt aan de ALV verslag uit van haar bevindingen” 

Nieuw: “het bestuur laat de jaarstukken onderzoeken door een door hem aan te wijzen accountant 
als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het BW. Deze accountant brengt over zijn onderzoek 
verslag uit aan het bestuur. Hij geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring 
over de getrouwheid van de stukken. Tevens wordt deze verklaring voorgelegd aan de ALV” 

Financiën 

Toevoegingen 

Nieuw: “In een vergadering te houden voor de afloop van het boekjaar stelt het bestuur een 
begroting van de baten en lasten van het volgende boekjaar vast. Deze begroting wordt 
opgemaakt door de penningmeester. Uiterlijk 1 maand voor het verstrijken van het boekjaar 
legt het bestuur de begroting voor het komende boekjaar ter inzage van de leden” 

Nieuw:  “Het bestuur heeft de goedkeuring van de ALV tot het doen van investeringen en aangaan 
van andere rechtshandelingen van een bedrag van €15.000,- (dit was: 10.000 gulden)” 

Reglementen 

Toevoeging 

Nieuw: “ook het bestuur kan een of meerdere reglementen vaststellen ter zake van onder meer de 
feitelijke uitvoering van haar werkzaamheden, alsmede de taken en bevoegdheden van de 
directeur” 

 

Vanuit de vergadering zijn er geen bezwaren kenbaar gemaakt tegen het voorstel de statuten op 
deze manier te wijzigen. Het bestuur stelt vast dat er toestemming is en de nieuwe statuten zullen 
door een notaris opgemaakt worden. Deze zullen worden geplaatst op zowel de site van de CBV als 
in de CBV app. 

6. Rondvraag   

Van de rondvraag wordt door de aanwezige leden geen gebruik gemaakt. 

 


