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Jaarverslag Algemeen Bestuur Belangenorganisatie Amateur Voetbalverenigingen 
(B.A.V.) 

Periode 1 juli 2021 – 30 juni 2022 

Bestuur 
Het algemeen bestuur bestond in het verslagjaar 2021 – 2022 uit de volgende leden: 
Voorzitter       - Ben van Olffen 
Secretaris       - Wim Tamboer 
Penningmeester        - George Stuivenvolt 
Portefeuillehouder voetbalzaken     - Henk van der Pol 
Portefeuillehouder communicatie     - Henk Feitsma 
Portefeuillehouder ledenbestand     - Bernard Jansen 
Portefeuillehouder Juridische ondersteuning (JO)   - vacant 

De vacante portefeuille Juridische Ondersteuning wordt in het bestuur waargenomen door George Stuivenvolt. 
Het bestuur is volop bezig met de invulling van deze vacature, maar na diverse gesprekken met kandidaten is dat 
tot op dit moment nog niet gelukt. 

Volgens het rooster van aftreden zijn aftredend George Stuivenvolt (penningmeester), Henk Feitsma 
(portefeuillehouder communicatie en Bernard Jansen (ledenadministratie). Daarnaast is er nog steeds een 
vacature voor de portefeuille J.O. 

Als gast bij onze bestuursvergaderingen was Stephan Wageman aanwezig. Zijn rol is om vanuit het bestuur 
bepaalde onderwerpen rechtstreeks te verwerken via de website en/of social media. Hiermee komen we onze 
achterban tegemoet doordat we de communicatie bespoedigen. Zijn contract is het aflopen jaar met een jaar 
verlengd. 

In het afgelopen verenigingsjaar is ons ontvallen ons erelid de heer Rinus Dinkelberg. 

In het afgelopen verslagjaar heeft er twee keer een Algemene Ledenraad Vergadering plaatsgevonden. In oktober 
2021 en in juni 2022. Daarnaast hadden we een formeel weekend met Brug8 in het weekend van 13/14 mei om 
ons te buigen over de BAV en haar toekomst. Dit weekend is ons zeer goed bevallen, vandaar dat we de 
najaarsvergadering ook op deze wijze willen invullen. 
Eveneens zijn er 6 informele bijeenkomsten gehouden met onze district vertegenwoordigers.  

Het bestuur heeft 6 x keer fysiek vergaderd en er zijn ook 6 x digitale bijeenkomsten geweest. Dit alles komt 
doordat we vanuit het corona tijdperk meer hybride zijn gaan vergaderen en de vergaderingen ook op afstand 
kunnen plaatsvinden. 

Tal van onderwerpen zijn in het afgelopen verenigingsjaar de revue gepasseerd, onder andere  
- actuele zaken voor de KNVB, planning piramide, opleidingsvergoedingen, brede aanpak voetbalpiramide 
- brief kabinet omtrent verzwaring van de energielasten  
- iedere vergadering werd de lijst van ingekomen stukken behandeld 
- omgang met de andere belangenorganisaties 
- het bedanken van afgevaardigden en gedecoreerde leden 
- het in werking zetten van onze denktank en de bijeenkomsten hiervan 
- opstellen beleidsplan BAV 2022 – 2025 
- stopzetting betalingsverkeer via ClubCollect 
- convenant clubs die niet op zondag behoeven te spelen 
- het opstellen van model statuten voor onze verenigingen 
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- de zalmactie als geschenk naar onze achterban voor hun inzet 
- het aanbieden van wedstrijdballen aan verenigingen die een jubileum hebben gehad in het corona tijdperk 
- de eerste aanzet voor het digitaal gaan van ons bestuur en de achterban met Multicast (opzet mappenverdeling)  
- onze rol richting de KNVB. Hoe ziet ons voetballandschap er in de toekomst uit en onze positionering hierin 
- de toekomst van de BAV, de samenwerking met Brug8   
- diverse enquêtes zijn dit verenigingsjaar de deur uitgegaan en de uitkomsten hiervan zijn veelvuldig  
  gepubliceerd in de media 

Covid 
Afgelopen seizoen hebben we niet zoveel te maken gehad met het corona tijdperk. Af en toe kregen we van de 
KNVB een update van hoe we ervoor stonden.  
Wel hebben we nog  digitale vergaderingen gehouden, maar daarnaast ook fysieke bijeenkomsten. 
Ook is de competitie het afgelopen seizoen volop afgewerkt kunnen worden. 

Aantal leden 
Per 1 juli 2021 waren 1549 verenigingen lid van onze organisatie. 
Gedurende dit seizoen zijn landelijk gezien minder verenigingen gefuseerd dan in voorgaande jaren en daardoor 
verloren we per saldo 4 leden. 
Verder hebben in dit seizoen 6 verenigingen aangegeven om na dit seizoen, om uiteenlopende redenen, geen lid 
meer te willen zijn van onze organisatie. 
We kunnen echter ook eens wat positiefs melden want een 3-tal verenigingen zijn in dit seizoen lid geworden 
van onze organisatie.  
Door bovenstaande mutaties is ons ledenbestand per 30 juni 2022 gedaald naar 1542 leden. 

Juridische Ondersteuning 
Op 13 april 2022 ging een schok door de BAV, zeker door de werkgroep J.O., toen het droeve bericht 
binnenkwam van het overlijden van ons erelid,  J.O. adviseur en vele jaren mede organisator van de ALV 
vergaderingen, Marinus H. Dinkelberg. 
Dat de aimabele en bij velen geliefde Rinus mag rusten in vrede.  

Echter de wereld draait door. 
Het verenigingsjaar 2021 / 2022 gaat niet de geschiedenis in als het meest memorabele jaar ooit. Ook in dit 
verslagjaar deden de Covid beperkingen zich gelden. 
Het grote gemis, was opnieuw, gelet op de vigerende maatregelen, het fysieke contact met de leden/aanvragers. 
Toch zijn er 69 aanvragen om ondersteuning binnen gekomen.  
Bij aanvang van het verslagjaar waren nog 2 aanvragen om ondersteuning in behandeling. 
Totaal 71 zaken, waarvan voor zoveel nu bekend 68 in feite door J.O. zijn afgehandeld. 
Met betrekking van de nog op onze rol staande zaken, daarvan ligt de beslissing tot al dan niet verdere BAV 
advisering bij de betreffende verenigingen. 

Genoemde zaken zijn behandeld door of namens de werkgroep 
Adviseur tot 1 maart 2022, BAV erelid, M.(Rinus) H. Dinkelberg. 
Portefeuillehouder J.O. ( a.i. ) Algemeen Bestuur BAV: G. (George) H. Stuivenvolt. 
.  
Inzake de in 2020 door de heren Jan Slooijer en Anton van Gurp ontworpen nieuwe BAV modelstatuten, 
gerelateerd aan de WBTR, is door de Portefeuillehouder, naast de advisering door de juridisch adviseur van 
District Oost, de heer Mr. Süleyman Yaprik een tweede advies gevraagd. Daarnaast zijn de statuten nog 
gescreend door onze nieuwe afgevaardigde District Oost, de heer Herbert Heidkamp. 

Conclusie alom de BAV Model Statuten kunnen de toets der kritiek beslist doorstaan en de geïnteresseerde 
leden deze kunnen deze aan een notaris (keuze BAV lid ) voorleggen voor passering. Waarvan acte. 

Inzake de AVG zal, zoals in het Algemeen Bestuur werd besproken, de BAV voorzitter extern advies 
inwinnen. 

Een kleine greep uit de vragen om ondersteuning 

Vraag over reclamevoering op clubkleding. 
BAV bracht advies uit.           
Vereniging speelt al vele jaren op de huidige accommodatie. Wordt door de Gemeente gevraagd te 
verkassen. 
Het bestuur heeft gesprekken gevoerd met de Gemeente en de wensen van de club kenbaar gemaakt. 
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Het bestuur wil graag dat de BAV een helpende hand biedt. 
De vereniging gaf aan advisering zeer op prijs testellen en met de BAV fysiek in gesprek te willen gaan, z.s.m. 
na het opheffen van de huidige vergaderbeperkingen. Is aangehouden. 
Vereniging is in een conflict geraakt met één van haar voormalige spelende leden.  
Dit voormalig lid claimt nog een fors bedrag van de vereniging tegoed te hebben.  
Na bemiddeling en advisering van de BAV is het conflict uit de wereld geraakt. 

Diverse vereniging, vragen hoe te handelen, richting de trainer(s), door de opgelegde Covid maatregelen. 
Daarnaast vragen over onder meer over de looptijd van overeenkomsten met trainers en/of overige professionals.  
Verenigingen vragen in dezen naar consequenties bij het afsluiten van jaarcontracten, door een jaar in 10 
maanden om te zetten. 
Diverse vragen over aanpassing van de Statuten. 
BAV heeft deze verenigingen geadviseerd. Gelet op de reacties daarop heeft de BAV veel ongerustheid weg 
kunnen nemen. 
Verenigingen vragen naar de reikwijdte van de WBTR. 
Verenigingen en geadviseerd en daar waar aan de orde, verwezen naar de BAV website.  
Verenigingen vragen hoe te handelen bij klachten door omwonenden, over lawaai, lichtmasten, 
parkeerfaciliteiten, ( te lange ) openingstijden kantine/clubhuis.  

I.v.m. de opgelegde COVID beperkingen zijn veel zaken, schatting ca. 80% of telefonisch en/of schriftelijk – e-
mail - afgehandeld.  
De in de Werkgroep gemaakte afspraak om elkaar, daar waar nodig geacht, te ondersteunen, bleek doeltreffend. 
Hoewel de lid verenigingen zich in dezen content toonden met onze advisering, bleek opnieuw  in veel gevallen 
dat het niet face to face kunnen benaderen van personen, zowel binnen de BAV als bij lid verenigingen als een 
manco werd ervaren. 

Voetbalzaken 
Ook op het gebied van voetbalzaken heeft de COVID ervoor gezorgd dat één en ander op een relatief laag pitje 
stond. 
Er zijn geen bijeenkomsten van de commissie geweest. Wel zijn er enkele onderwerpen besproken binnen 
KNVB-werkgroepen, te weten; 

- Voetbalpiramide. 

- Opstart competitie na stilleggen door COVID. 

In de besprekingen met de districtsvoorzitters is daar waar er nieuwe ontwikkelingen waren op boven staande 
terugkoppeling gegeven. 
Nadat in september 2021 de KNVB een nieuw tijdspad had gezet om het dossier Voetbalpiramide opnieuw te 
bespreken, gingen de besprekingen in 2022 weer van start.  In eerste instantie was er in dit traject vooralsnog 
maar een geringe rol voor de Belangenorganisaties weggelegd. Hierop is door de organisaties ernstig bezwaar 
gemaakt, waarna zij alsnog aan mochten haken. 

De discussie over hervatting van de competitie is ronduit slecht door de KNVB met de BAV en de andere 
organisaties gevoerd. Er werd advies gevraagd over de model A en tijdens de afgesproken bespreken, een week 
later, was dat model al niet meer actueel en moest er a bou pertand over voorstel C gesproken worden.  
Uiteindelijk is er overeenstemming gekomen en bleek dat de competitie na 2 jaar weer eens uitgespeeld kon 
worden. 

De gang van zaken van beide overleggen heeft er wel toe geleidt dat de belangenorganisaties in gesprek gaan 
met Van der Zee over de manier waarop dergelijke trajecten door de KNVB doorlopen worden. 

Communicatie 
Bezoekcijfers website 
Van 1/7/2021 tot 1/7/2022 bezochten 12.588 unieke personen de website bav-voetbal.nl. Dat is 7 procent minder 
dan een jaar ervoor toen er een duidelijke stijging te zien was door al het nieuwe corona-nieuws. Ten opzichte 
van het jaar voor de coronapandemie (1/7/2018 t/m 1/7/2019) is het aantal unieke bezoekers dit jaar met 23% 
gestegen. 

Er zijn door de bezoekers afgelopen jaar 28.052 pagina's op de website bekeken. De meeste bezoekers kwamen 
uit Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag en Groningen. 

De meest gelezen pagina was de aankondiging van de enquête over de ingrijpende wijzigingen in het 
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amateurvoetbal. Daarna kwam de pagina 'documenten', vervolgens de pagina 'over de BAV' 
Nieuwsbrief 
Er zijn afgelopen jaar 15 nieuwsbrieven verstuurd. De meest gelezen nieuwsbrief was 'hoe gaat uw club 
controleren op de coronapas?'. Die is uiteindelijk naar 1.301 mailadressen gestuurd van wie 56,7% de 
nieuwsbrief ook heeft geopend. 

Podcast 
De BAV is inmiddels begonnen met podcasts. De eerste twee afleveringen van 'Voetbalzaken' zijn opgenomen en 
af te luisteren via onze website of via Sound Cloud. Meer informatie: https://soundcloud.com/user-980012704/
bav-podcast1 

Social Media 
De BAV is dit jaar ook met een LinkedIn-pagina begonnen: https://www.linkedin.com/company/bav-voetbal/  
Behalve onze bestaande social media-kanalen willen we meer via LinkedIn communiceren. Dat past beter bij 
onze achterban. Facebook en Twitter blijven we echter gebruiken. 

Persberichten 
De BAV heeft dit jaar zes keer via een persbericht actief de lokale, regionale en landelijke pers opgezocht. Dat 
heeft geresulteerd in veelvuldige interviews met vooral Ben van Olffen in kranten, radio, tv en online. Zie ook: 
https://bit.ly/3pnesnW 

Samenwerking 
De BAV heeft dit jaar ook samengewerkt met het Mullier Instituut. Zij hebben een enquête uitgezet over 
diversiteit in het voetbal die wij onder onze achterban hebben verspreid. 

Interne organisatie 
Het inrichten van onze districten vraagt veel aandacht. Hierover zijn we in gesprek met een extern bureau Brug8, 
die ons kan begeleiden in het vervolgtraject.  

Vertegenwoordigers van de BAV waren in het verslagjaar op uitnodiging aanwezig op recepties van 
verenigingen vanwege jubilea of kampioenschapen. Zij boden BAV-ballen aan als cadeau. 

De penningmeester heeft het ook in het verslagjaar zijn handen meer dan vol gehad om alle contributies te innen. 
Helaas is dit niet geheel gelukt. Dit ondanks het verzenden van diverse herinneringen en aanmaningen en de 
ondersteuning vanuit de districten.  
Tevens signaleren we dat in voetballand veel verenigingen zijn gefuseerd of zijn opgeheven.  

Samenwerking KNVB:  
Er zijn door het bestuur enkele gesprekken gevoerd met het bestuur amateurvoetbal van de KNVB. Het 
voornaamste onderwerp was natuurlijk de voetbalpiramide en hoe gaat het amateurvoetbal er in de toekomst uit 
zien. 

De BAV heeft ook de algemene ledenraadsvergaderingen en de bondsvergaderingen van de KNVB bezocht. 
Eveneens waren wij aanwezig bij de jaarvergadering van de COVS. 

De BAV heeft samen met de CVTD en COH geparticipeerd in de werkgroep opleidingsvergoedingen. 
Tevens is de BAV aan tafel aanwezig bij het onderwerp zaterdag- / zondagvoetbal oftewel weekendvoetbal 

Samenwerking CVTD en COH 
In het afgelopen verenigingsjaar hebben enkele gesprekken plaatsgevonden met deze belangenorganisaties en 
zijn er afspraken gemaakt om elkaar regelmatig te ontmoeten zowel fysiek als digitaal. 

Samenwerking VVON en COVS 
Ondanks dat de intensiteit met beide organisaties verschillend is, is met beide de samenwerking uitstekend te 
noemen. 

Tenslotte  
We hebben, zeker bestuurlijk, het afgelopen seizoen op een prettige en constructieve manier samengewerkt, dat 
dit gegeven een goede uitgangspositie mag zijn voor de BAV richting de toekomst. 

Amersfoort, september 2022 
Algemeen Bestuur BAV 
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Wim Tamboer – secretaris
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