PLAN B:
BLIJVEN
VOETBALLEN
IN TIJDEN VAN
CORONA
HOUD 1.2 MILJOEN LEDEN
VEILIG IN BEWEGING

V O OR W O OR D

VOORWOORD
Beste voetballers en andere betrokkenen,

De boodschap van de overheid is ook voor ons geen beste. En met ‘ons’ bedoel ik
jullie en wij, wij samen. Een paar miljoen Nederlanders. Wat ons zo dierbaar is;
ons voetbal, onze competitie, onze kantine, onze trainingen, onze lol, het spel
van de jongste jeugd tot en met de oudste ‘walking’ voetballer, het kan allemaal
even niet meer. Even? Misschien wel langer dan even. Als gevolg van een virus
dat we wereldwijd onvoldoende onder controle krijgen. De hele maatschappij
heeft er spectaculair last van, het voetbal dus ook. Het is niet anders.
Maar wij geven niet op. Nooit. Omdat onze sport ons zo na aan het hart ligt, geven
we niet op. Ook omdat sporten, wat ons betreft voetballen, nodig is om fit te
blijven; fysiek én in ons hart en hoofd. Voetbal hebben we nodig om ons prettig
te voelen. Om de samenleving prettig te houden. Het brengt ons noodzakelijke
ontspanning in een super spannende tijd.
Daarom geven we dus niet op. In dit plan lezen jullie hoe we door deze pandemie
heen denken te kunnen komen, ondanks de beperkingen die ons opgelegd worden.
Hoe we ons unieke en kostbare verenigingsleven overeind willen houden. Hoe we
nieuw perspectief gaan bouwen. Hoe we hoop opnieuw vorm gaan geven. Blijf
daarom schouder aan schouder staan, de KNVB gaat jullie helpen waar het kan en
waar het moet. Zij aan zij, wij kunnen niet zonder ons voetbal, onze maatschappij
kan niet zonder voetbal.

Jan Dirk van der Zee
Directeur-bestuurder amateurvoetbal
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INLEIDING

VOETBAL EN CORONA
Sinds maart 2020 is het virus onder ons. Het is grillig en onvoorspelbaar. Het legt de
samenleving stil en daarmee ook het amateurvoetbal. Het wegvallen van competities, geen publiek langs de lijn en in de stadions, stille amateurcomplexen en geen
actief verenigingsleven. Dit alles is een enorm gemis voor voetballers, vrijwilligers
en alle voetballiefhebbers in Nederland. Vervreemding van je club ligt op de loer.

VOETBAL
EN CORONA

Zijn er geen ergere dingen momenteel dan het wegvallen van voetbal? De publieke
gezondheid staat onder druk. Eenzaamheid onder Nederlanders stijgt. Er is een
voortdurende dreiging van vollopende IC’s en toename van besmettingen in de
samenleving. We staan voor een economische crisis die zijn weerga niet kent.
Deze onzekerheid hangt als een donkere wolk boven Nederland. De toekomst is
voor iedereen ongewis. Daarom is het belangrijk om perspectief te blijven bieden.
Tweede golf in Nederland een feit
Na de eerste golf, hebben we vanaf begin mei 2020 samen met NOC*NSF, overheid
en de sportwereld gewerkt aan allerlei coronaprotocollen om de amateursport op
gang te brengen, open te stellen en te houden. We hebben veel kennis, informatie
en praktijkervaringen opgedaan. Helaas zijn de besmettingen in het najaar weer
opgelopen. Het lag in de lijn der verwachting, maar de tweede golf in Nederland
is helaas een feit geworden.
Op 13 oktober jl. heeft het kabinet voor het eerst besloten dat er striktere maatregelen nodig zijn die ervoor moeten zorgen dat het aantal besmettingen daalt.
Nederland zit sinds 14 oktober in een gedeeltelijke lockdown. Op 3 november jl.
zijn deze afspraken aangescherpt. Deze aanscherping geldt voor 2 weken. Daarna
schakelen we terug naar een gedeeltelijke lockdown.
Het kabinet wil ingrijpen op plaatsen waar het risico op overdracht van het virus
het grootst is. Door het aantal contactmomenten en reisbewegingen te beperken,
mensen te ondersteunen bij het kunnen naleven van de basisregels en striktere
handhaving. Daarbij benoemt het kabinet sport als een belangrijke mentale en
fysieke uitlaatklep voor mensen.
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De volgende maatregelen zijn met ingang van 4 november van kracht in het kader
van sportbeoefening:
•

Alle amateurcompetities worden voor de komende vier weken stilgelegd.

•

 eniorenteams mogen alleen trainen in groepen van 2 personen en met
S
onderling 1,5 meter afstand.

•

 oor jeugdteams geldt geen beperking in de groepsgrootte en de onderV
linge afstand tijdens de training. Zij mogen onderling trainingswedstrijdjes spelen bij de eigen vereniging.

•

Alle kleed- en doucheruimtes blijven gesloten.

•

 p 28 september werd al besloten dat publiek niet welkom is bij amateurO
wedstrijden en dat kantines gesloten moesten worden. Dat blijft het
geval.
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ROUTEKAART
CORONAMAATREGELEN
SCENARIO START
16 JANUARI
Routekaart kabinet coronamaatregelen
Met de presentatie van nieuwe maatregelen per 14 oktober jl. werd ook
een routekaart van het kabinet geïntroduceerd. Deze routekaart heeft
voor de sportsector een beeld geschetst van de mogelijkheden per risiconiveau.

Vanaf risiconiveau

Vanaf risiconiveau

Vanaf risiconiveau

Vanaf risiconiveau

Waakzaam

Zorgelijk

Ernstig

Zeer ernstig

Geen beperkingen

Geen beperkingen

Geen publiek bij
(amateur)-wedstrijden



Geen sportwedstrijden



Bij trainingen maximaal 4
personen op 1,5 meter afstand
(uitzondering geld voor
jongeren tot en met 17 jaar)

Lockdown

Verbod op sportactiviteiten binnen
 Buiten maximaal 2 personen
op 1,5 meter afstand
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Sluiting kleedkamers en
sportkantines

Sluiting kleedkamers en
sportkantines
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Impact op het voetballandschap
Het verenigingsleven ligt grotendeels stil en voetbal vindt nu in aangepaste vorm
plaats. Net als voor andere sectoren geldt ook voor de sport dat dit een harde klap
is. Het einde is nog niet in zicht, maar zeker lijkt dat de gedeeltelijke lockdown nu
langer gaat duren. Dit heeft ernstige consequenties voor onze voetballers, competities, verenigingen en voetballiefhebbers. Ook voor het welzijn van de miljoenen
mensen die op een of andere manier betrokken zijn bij het voetbal in Nederland.
In het voorjaar werd het voetbal gered door de versoepelingen en de zomerstop.
Snel na de opstart gloorde het perspectief van een nieuw voetbalseizoen. Veel
voetballers zijn daarom loyaal gebleven aan de sport en hun vereniging. De meeste
teams hebben in het nieuwe seizoen een handvol wedstrijden gespeeld, maar
helaas ligt het voetbal nu weer stil. En wat voor de groep boven de 18 jaar nog veel
erger is: zelfs binnen veilige kaders van de eigen vereniging mogen slechts aangepaste voetbalactiviteiten worden aangeboden. Waardoor in de praktijk een grote
groep voetballers niet meer beweegt en met deze onzekerheid in de toekomst ook
voorlopig niet meer terugkeert naar het veld. In potentie kan dit grote gevolgen
hebben voor de fysieke en mentale gezondheid van een grote groep Nederlanders.
De kracht van voetbal
Voetbal draait om het spelen van wedstrijden. Voor alle leeftijden. Van het partijtje
op de training tot WK-finales, het draait om de strijd tussen twee teams. Iedere
week weer plezier maken op de training en beter proberen te worden, zodat je als
team in de wedstrijd beter voor de dag komt. In wedstrijden leer je omgaan met
winst en verlies, met tegenstanders, scheidsrechters en trainers. Het zijn ook de
wedstrijden in het weekend die miljoenen mensen op de been brengen. De vrijwilligers die op de vereniging alles organiseren, zodat er gevoetbald kan worden.
Van ouders en grootouders die bij de jongste jeugd komen kijken, tot hele dorpen
die uitlopen als het eerste elftal speelt.
Al die vrijwilligers, voetballers, scheidsrechters, trainers en clubs moeten zien om
te gaan met de onzekere werkelijkheid, strikte regels en onduidelijke toekomst.
Het gaat hierbij om bestaansrecht, maatschappelijke relevantie en erkenning
van de unieke prestaties die nu door iedereen in het voetbal worden geleverd.
Leg daarom het voetbal niet stil, maar gebruik het juist voor perspectief en een
gezonde toekomst. Blijven voetballen is cruciaal. Daarom presenteren wij Plan B:
“Blijven voetballen in tijden van corona."
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PLAN B

Nederland is een echt sportland. We bewegen graag en doen dit het liefst met
anderen. Tijdens de eerste uitbraak van het coronavirus hebben we gezien dat
Nederlanders niet zonder sport kunnen. De overheid heeft sport niet voor niets als
één van de eerste sectoren de ruimte gegeven om weer op te starten. Met de inzet
van alle vrijwilligers en medewerking van sporters en publiek is dit vertrouwen
niet beschaamd. Sportbonden en verenigingen pakten hun maatschappelijke
verantwoordelijkheid. Mede door alle maatregelen die getroffen zijn op de sportvereniging, zijn we met elkaar gewend geraakt aan deze nieuwe manier van leven.
Ook tijdens de tweede golf wil de sport bijdragen om het gedrag ten positieve te
beïnvloeden. Het is daarom belangrijk dat we beleid en praktijk beter op elkaar
laten aansluiten. Door samen te werken kunnen overheid en sportbonden Nederland gezond houden in deze corona-crisis. Hierbij moeten we gebruik maken van
elkaars kennis, expertise en middelen.

BLIJVEN
VOETBALLEN
IN TIJDEN
VAN CORONA

Maatschappelijke bijdrage aan een gezonde toekomst van Nederland
De KNVB wil met Plan B: blijven voetballen in tijden van corona een werkbaar
alternatief presenteren om perspectief te bieden aan de 1,2 miljoen voetballers
en vrijwilligers in Nederland tijdens de 2de coronagolf. Hierin is extra aandacht
voor de beperking van mobiliteit, sociale contacten en het bij elkaar brengen van
grote groepen mensen. Ook willen we het met ons beleid makkelijk maken voor
onze leden om zich aan de regels te houden.
Plan B vormt een agenda voor de komende maanden en de rest van het seizoen.
Onze inzet om het amateurvoetbal door de 2de en eventueel een 3de golf heen te
leiden en daarmee het voetballandschap toekomstbestendig te maken voor de
lange termijn.
Visie
Wij staan voor een voetballandschap met 1,2 miljoen leden, 2.900 verenigingen
en 400.000 vrijwilligers die nu, tijdens en na de coronacrisis op een toekomstbestendige manier zijn maatschappelijke en sportieve functie vervult. Een rijk
verenigingsleven met een enorme maatschappelijke impact. Een unieke plek in
de samenleving die mensen plezier geeft, inspireert, verbindt en zorgt voor een
gezonder Nederland.

14

15

PLAN B

B L I J V E N V OE T B A L L E N IN T I JDE N VA N C OR ON A

Uitgangspunten
In dit plan hanteren wij de volgende uitgangspunten:
1

De volksgezondheid en gezondheid van onze leden staat altijd op 1;

2 D
 e KNVB streeft er net als het kabinet naar om mobiliteit, sociale
contacten en grote groepen zoveel mogelijk te beperken;

Gefaseerd toewerken naar competitievoetbal
Het streven van de KNVB is om ook gedurende de coronacrisis amateurvoetbalcompetities te blijven organiseren. Om perspectief te bieden aan voetballers en
verenigingen hebben we een route uitgestippeld die ons vanuit de huidige situatie
weer tot het volwaardig spelen van competities kan brengen. De routekaart geldt
voor zowel veld- als zaalvoetbalcompetities. Uiteraard met inachtneming van de
actuele situatie rondom besmettingen en landelijke maatregelen. We redeneren
vanuit de kaders van de routekaart van de overheid.

3 Behouden en versterken de lokale en regionale voetbalbeleving;
4 B
 ehoud van perspectief en uniek verenigingsleven, zodat we onze maatschappelijke rol op het gebied van sportprestaties, gezondheid en verbinding kunnen blijven vervullen;
5 I edereen moet op zijn of haar niveau op een plezierige manier, in een
veilige en verantwoorde omgeving kunnen voetballen;
6 W
 e werken aan een coronaproof en toekomstbestendig voetballandschap
in samenwerking met overheid, politiek, partners, NOC*NSF en RIVM;

Vanaf het risiconiveau ‘ernstig’ is het mogelijk om competitievoetbal te organiseren. Afhankelijk van het moment waarop we dit niveau bereiken, zijn er verschillende scenario’s voor het hervatten van de competities. Deze scenario’s zijn
uitgewerkt in pijler 1. Tot het moment dat er gevoetbald kan worden in competitieverband, doen we er alles aan zoveel mogelijk te blijven voetballen en verenigen.
Dit staat beschreven in pijler 2. Vertrekkende vanuit de huidige situatie, is ons
streven om binnen deze fase de voetbalactiviteiten binnen de eigen vereniging
en/of samen met verenigingen uit de lokale context veilig en verantwoord op te
schalen. Naar mate het aantal besmettingen afneemt kunnen deze tussenstappen
bijdragen aan een veilige en gecontroleerde overgang naar competitievoetbal.
Goed voor het voetbalplezier en goed voor de samenleving.

7 Tegengaan van bewegingsarmoede onder jongeren en ouderen;
8 Z
 orgen voor een plezierige, optimale en innovatieve voetbalbeleving voor
onze leden die past in deze tijd.
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TOEWERKEN
NAAR16COMPETITIEVOETBAL
BINNEN DE ROUTEKAART
SCENARIO START
JANUARI
Vanaf risiconiveau

Vanaf risiconiveau

Vanaf risiconiveau

Vanaf risiconiveau

Waakzaam

Zorgelijk

Ernstig

Zeer ernstig

Geen beperkingen

Geen beperkingen

Geen publiek bij
(amateur)-wedstrijden

Geen sportwedstrijden

Verbod op sport-activiteiten binnen

Bij trainingen maximaal 4
personen op 1,5 meter afstand
(uitzondering geld voor
jongeren tot en met 17 jaar)

Buiten maximaal 2 personen
op 1,5 meter afstand

Lockdown

Sluiting kleedkamers en
sportkantines

Sluiting kleedkamers en
sportkantines

Inzet KNVB
Volledig voetballen

Volledig voetballen

Volledig voetballen

Publiek toegestaan,
onbeperkte aantallen, wel met
inachtneming van op 1,5 meter

Publiek toegestaan,
onbeperkte aantallen, wel met
inachtneming van op 1,5 meter

Zeer bepekt publiek toestaan

Regelgeving kantines
gelijktrekken met horeca

Regelgeving kantines
gelijktrekken met horeca

Regelgeving kantines
gelijktrekken met horeca

Fase 1
Jeugd volledig trainen
Senioren beperkt trainen

Jeugd volledig trainen
Senioren beperkt trainen

Fase 2
Jeugd oefenwedstrijden
Senioren volledig trainen
Fase 3
Jeugd oefenwedstrijden
Senioren oefenwedstrijden
Geen publiek welkom, wel
begeleiding van jonge kinderen
toegestaan
Regelgeving kantines
gelijktrekken met horeca
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Concreet stellen we gedurende gedurende het risiconiveau 'zeer
ernstig' het volgende voor:

FASE 1
•

Jeugd kan volledig trainen

•

 oor senioren (18+) gelden de beperkingen van 1,5 meter afstand
V
en een maximale groepsgrootte van 4 personen. In de periode
4 november tot 18 november is het maximum zelfs 2 personen.
We stellen voor deze richtlijn per 19 november aan te passen
naar een maximumaantal van 30 personen per voetbalveld,
uiteraard op 1,5 meter afstand.

De opeenvolging van deze fases wordt volledig gestuurd door de trendlijn van het
aantal besmettingen. Voorwaarde is dat deze structureel een stabiele neerwaartse
lijn laat zien. Omgekeerd geldt dat we een stap terug kunnen zetten als de besmettingen weer toenemen. Indien de overheid bereid is deze ruimte te bieden, zullen
de aanvullende mogelijkheden (30 spelers per veld, volledig trainen en het spelen
oefenwedstrijden) nader uitgewerkt worden in protocollen.
Oplossingsrichtingen
Het amateurvoetbal schakelt met dit Plan B over op maximale flexibiliteit om het
voetballandschap in stand te houden. Ook moeten we blijven werken aan nieuw
perspectief om tijdens en na de coronacrisis weer veilig en plezierig voetbal te
kunnen beleven. Daarbij werken wij met vooraanstaande partners uit de sportwereld en overheid en in allianties aan innovatieve oplossingen om de binding
met onze leden te behouden en te versterken, om ook een toekomstbestendig
verenigingsleven te realiseren. Hieronder omschrijven wij kort de verschillende
oplossingsrichtingen om ook in tijden van corona te kunnen blijven voetballen en
verenigen:

FASE 2

1

Scenario’s voor het uitspelen van de amateurcompetities

2 Plezierig en veilig blijven voetballen en verenigen
•

•

 eugd kan wedstrijden spelen tegen teams van verenigingen
J
binnen de eigen regio. Met ruim 2.500 veldvoetbalverenigingen
verdeeld over 355 gemeenten is het mogelijk dit te organiseren
zonder nadelige consequenties voor de groepsgrootte, het
aantal reisbewegingen of het aantal sociale contacten.

3 Toekomstbestendig voetballandschap
Samen aan de slag
De KNVB werkt al sinds het begin van de coronacrisis intensief samen met belangrijke partners, zoals belangenorganisaties, NOC*NSF, andere sportbonden, vrijwilligers, gemeentes, GGD, het kabinet en overheden. Alleen samen kunnen we
zorgen voor constructieve, doelgerichte en toepasbare oplossingen in ons geliefde
sportlandschap. Alleen samen kunnen we het virus effectief bestrijden en tegelijkertijd op een veilige manier de samenleving mentaal en fysiek gezond houden.

 enioren kunnen volledig trainen en onderling wedstrijden
S
spelen op de eigen vereniging.

FASE 3
•

 aast jeugdleden, mogen ook senioren oefenwedstrijden
N
spelen tegen andere verenigingen binnen de eigen regio. De
KNVB faciliteert verenigingen in dit proces om elkaar te vinden
om zo op een veilig en verantwoorde manier trainingen en
oefenwedstrijden te kunnen organiseren.
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VOORSTELLEN AAN POLITIEK EN
OVERHEID

ONZE OPROEP AAN VERENIGINGEN

•	Gebruik de sport om Nederland mentaal en fysiek gezond
te houden;

•	De vereniging is van onschatbare waarde. Dus blijf
verenigen;

•	Houd te allen tijde de sportaccommodaties open, zodat
mensen blijven bewegen;

•	Blijf open om trainingen en andere (voetbal)activiteiten te
organiseren;

•	Creëer mogelijkheden binnen de gedeeltelijke lockdown
om veilig en verantwoord toe te werken richting veilig
competitievoetbal;

•	Houd onderling contact, leer van elkaar en deel inspiratie;

•	Neem het voorstel voor een nieuwe fasering (3 fases) over
om mensen veilig in beweging, gezond en actief te houden
tijdens de lockdown;

•	Verdiep je in de verschillende financiële regelingen en
maak hier gebruik van;

•	Maak het mogelijk om langer door te voetballen in dezomer
door de velden minimaal tot en met juni 2020 beschikbaar
te houden;

•

Maak gebruik van de ondersteuning van de KNVB;

•	Hoewel je er wellicht nu niet direct aan zou denken, is het
toch de moeite waard na te denken over duurzaamheid.

•	Werk doelgerichte, makkelijk toegankelijke en toepasbare
steunmaatregelen uit voor verenigingen;
•	Onderzoek nieuwe mogelijkheden om beperkt publiek toe
te kunnen laten op sportaccommodaties;
•	Trek de regels voor horeca en sportkantines gelijk in de
routekaart van het kabinet.
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PIJLER 1

De mogelijkheden voor het uitspelen van de competities zijn volledig afhankelijk
van het moment dat het aantal besmettingen dit toelaat. Naar aanleiding van de
persconferentie van 3 november achten we een opstart in het kalenderjaar 2020
uitgesloten. De periode die resteert is te kort om volwaardig op te kunnen trainen
en door de feestdagen is het aantal speeldagen beperkt.

SCENARIO’S
VOOR HET
UITSPELEN
VAN DE
AMATEURVOETBALCOMPETITIES

De competities worden dus, op zijn vroegst, na de winterstop hervat.
In het meest positieve scenario gaan we uit van een start in het weekend van 16/17
januari 2021. In dit scenario gaan we ervan uit dat de competities volledig uitgespeeld kunnen worden. Hiervoor geldt dat een verantwoorde start alleen mogelijk
is als er voldoende tijd voor iedereen is om op te trainen. We gaan er in dit scenario
dan ook vanuit dat er half december volledig getraind kan worden.
Het uiteindelijke besluit om de competitie in januari wel/niet te hervatten, nemen
we uiterlijk in de week voor de kerstvakantie. Op dat moment moet er voldoende
duidelijkheid zijn over de mogelijkheid om volledig te trainen en oefenwedstrijden
te spelen. Het besluit vindt plaats in overleg met de belangrijkste stakeholders.
Wanneer de competitie niet in januari hervat kan worden, zijn we aangewezen
op alternatieve scenario’s. Hierbij bestaat de mogelijkheid dat competities op
een andere wijze worden uitgespeeld. Afhankelijk van de definitieve startdatum,
stemmen we met betrokken stakeholders af wat het meest optimale vervolg is.
Uitgangspunten voor hervatting competitie
Welk scenario er ook werkelijkheid wordt, we hanteren in ieder geval de volgende
uitgangspunten:
-	We willen in categorie A een promotie/degradatie aan het eind van het
seizoen laten plaatsvinden.
-	Het is noodzakelijk om door te voetballen in de gehele maand juni. Hiervoor is het van belang dat we de medewerking van de overheid krijgen om
de voetbalvelden langer open te houden om zodoende nog zoveel mogelijk
te laten voetballen.

DOORVOETBALLEN IN JUNI,
FLEXIBEL OMGAAN MET DE
OMSTANDIGHEDEN

-	Aanpassing aantal wissels van 3 naar 5 in het standaardvoetbal mannen
en categorie A vrouwen in het veldvoetbal.
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1.1

Speeldagenkalenders
Voor een mogelijke herstart in januari zijn per categorie richtlijnen beschreven.
Deze richtlijnen worden de komende weken uitgewerkt tot speeldagenkalenders
die medio november gepubliceerd worden.
Promotie-/ degradatieregeling
Door het wegvallen van de nacompetitie is het noodzakelijk om de promotie-/
degradatieregeling aan te passen. In een aantal competities heeft dat als consequentie dat de kans op rechtstreekse degradatie groter wordt. De aangepaste
promotie/degradatieregelingen worden later gepubliceerd.
Bekercompetitie
Voor alle categorieën geldt dat de bekercompetitie komt te vervallen omdat we
alle speeldagen nodig hebben om de reguliere competitie uit te kunnen spelen.
Overschrijvingstermijn
De overschrijvingstermijn gaat van 15 juni naar 30 juni. Daarmee verschuift de
overschrijvingstermijn mee met het einde van competities.
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GEWENSTE
SCENARIO'S
PER CATEGORIE (SCENARIO START 16/17 JANUARI)
SCENARIO START
16 JANUARI
Senioren mannen categorie A veldvoetbal
•
•
•

•
•
•
•

Jeugd categorie A

Start inhaalprogramma: 16/17 januari
Start reguliere competitie: 23/24 januari
2de en 3 de divisie:*
•
Dubbel programma met Pasen en Pinksteren
•
Aantal doordeweekse wedstrijden
Hoofdklasse:
•
Dubbel programma met Pasen en Pinksteren
Aangepaste promotie-/degradatieregeling
Geen nacompetitie
Grote kans op inhaalwedstrijden op midweekse momenten

•
•
•
•

Junioren categorie B en pupillen O13 categorie B
•

	* Voor de 2de, 3de divisie en hoofdklasse kan er nog een alternatieve opzet
uitgewerkt worden in overleg met de stakeholders.

Senioren vrouwen categorie A veldvoetbal

•
•
•
•

Start inhaalprogramma: 16/17 januari
Start reguliere competitie: 23 januari
Competitie wordt volledig uitgespeeld (excl. Hoofdklasse)
De hoofdklasse speelt de najaarsreeks uit en kan zich hiermee
plaatsen voor een aangepaste promotiepoule

Nieuwe competitie-opzet waarin gespeeld wordt in 2 fases
•
Fase 1 start met een nieuwe competitie-indeling op 16
januari (oude uitslagen vervallen)
•
Fase 2 wordt heringedeeld op basis van de uitslagen van
fase 1

Pupillen O8 t/m O12

Start inhaalprogramma: 16/17 januari
Start reguliere competitie: 23/24 januari
Aangepaste promotie-/degradatieregeling
Geen nacompetitie

•
•
•

Nieuwe competities:
•
2 fases van gemiddeld 7 speelrondes
Start fase 1: 16 januari
Start fase 2: na Pasen

Senioren categorie B veldvoetbal
Senioren categorie A en B zaalvoetbal
•
•

Start competitie: 16/17 januari
Competitie kan volledig uitgespeeld worden
•
•
•
•
•
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Start competitie categorie A in de week van 18 januari
Uitwijk categorie A in de week van 11 januari
Jeugd en categorie B van 4 januari.
Aantal dubbele programma’s vrijdag – zondag (Eredivisie mannen)
Nacompetitie wordt regulier gespeeld
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1.2

Wanneer er niet gestart kan worden injanuari, willen we flexibel in kunnen spelen
op de dan geldende situatie. We houden hierbij rekening met:
•

Het moment dat competitievoetbal weer toegestaan is;

•

 et moment dat volledig trainen weer toegestaan is, met voldoende
H
ruimte om op te kunnen trainen;

•

Het aantal weekenden dat nog beschikbaar is om te spelen tot eind juni;

•

 oldoende ruimte voor inhaalmomenten om afgelaste wedstrijden nog
V
in te halen.

Per categorie zijn er verschillende knoppen waar we aan kunnen draaien om de
competitie te hervatten, waarbij die knoppen ook gecombineerd kunnen worden
toegepast. Hoe dan ook is flexibiliteit van groot belang en zal er waar nodig maatwerk geleverd moeten worden. Per categorie beschrijven we de verschillende
opties.
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OPTIES
PERSTART
CATEGORIE
SCENARIO
1 MAART
Categorie A

Categorie B:

Hele of halve competitie:

Competitie:

•

Hele competitie afmaken.

•

Hele competitie afmaken.

•

 olledig nieuwe halve competitie, waarbij de uitslagen
V
van voor de winterstop komen te vervallen.

•

 olledig nieuwe halve competitie, waarbij de uitslagen
V
van voor de winterstop komen te vervallen.

•

 alve competitie met behoud van de uitslagen van
H
voor de winterstop.

•

 angepaste competitieopzet, waarbij de competitie
A
opgesplitst wordt in poules van 10, 8 of 6.

•

 angepaste competitieopzet, waarbij de competitie
A
opgesplitst wordt.

Beker:

Nacompetitie:
•

 olledige nacompetitie met behoud van de huidige
V
promotie/degradatieregeling.

•

 olledige nacompetitie bij een halve competitie
V
waarbij de periodetitels worden toegewezen aan de
hoogst geëindigde teams in de eindrangschikking.

•

 acompetitie met enkele wedstrijden (geen return)
N
met behoud van de huidige promotie/degradatieregeling.

•

 een nacompetitie, dit betekent een aangepaste
G
promotie/degradatieregeling.

•

Districtsbekertoernooi volledig uitspelen.

•

Districtsbekertoernooi komt te vervallen.

Beker:
•

Districtsbekertoernooi volledig uitspelen.

•

Districtsbekertoernooi komt te vervallen.
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PIJLER 2

De waarde van de amateurvoetbalvereniging laat zich lastig in geld uitdrukken.
Wat eenvoudiger is vast te stellen, is dat de samenleving baat heeft bij een
bloeiend verenigingsleven. Vooral omdat dit bijdraagt aan lichamelijk en geestelijk welzijn van iedereen. Over één ding kunnen we het daarom snel eens zijn:
de vereniging is van onschatbare waarde.

PLEZIERIG
EN VEILIG
BLIJVEN
VOETBALLEN
EN
VERENIGEN

Het voortbestaan van veel voetbalverenigingen staat onder druk. En daarmee
het verenigingsleven. Het is van het grootste belang dat de kwetsbare vereniging
zo snel mogelijk weerbaarder wordt. En als de vereniging daarin is geslaagd, de
ingezette beweging weet vast te houden en door te pakken naar een visie op
de toekomst. Als KNVB willen we verenigingen hierbij helpen, helpen met het
organiseren van voetbal(aanbod) en ondersteunen waar het kan. Kortom; blijf
voetballen, blijf verenigen.

ACTIEF LEDEN BLIJVEN
BETREKKEN
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2.1

BLIJF LEDEN BINDEN
Zoals eerder beschreven, is het in meerdere opzichten belangrijk om te blijven
sporten én te voetballen. Naast het sportieve, is het sociale aspect van grote
waarde voor heel veel Nederlanders. Om dit te faciliteren moeten verenigingen
zoveel mogelijk openblijven om trainingen en andere (voetbal)activiteiten te organiseren om leden te (ver)binden. Aan de vereniging, maar ook aan elkaar. De KNVB
blijft de komende periode verenigingen oproepen én ondersteunen om dit op een
veilige manier te doen. Het verenigingsleven toont zich hierin de laatste maanden
al zeer effectief en innovatief, met als resultaat vele honderden mooie en inspirerende voorbeelden. Op KNVB.nl, maar zeker ook op de websites en sociale kanalen
van verenigingen zelf, zijn er vele terug te vinden.

	TAVV Ter Aar zoekt regionale
samenwerking voor een 'Stay
Fit-challenge' voor alle leden
	RKHV V organiseer t de Voetbaltweedaagse
	De hoofdtrainer en technische
staf van ACV ondersteunen
jeugdtrainers
	Naast aangepaste voetbalactiviteiten organiseert SV Someren
een digitale quiz voor leden
	De samenwerkende teams van
VAKO en SV Tynaarlo speelden
onderling wedstrijden, zodat de
jeugd toch kon blijven voetballen
	Bij Z.V.V. De Hoven klom een
aantal leden in de pen om een
speciaal liedje tijdens de corona-periode te schrijven
	Jeugdleden van AVC Wijchen
kregen elke week van hun trainers een nieuwe voetbalchallenge toegestuurd

	ONS Sneek organiseert voor alle
leden t/m 18 jaar de Southpark
Cup, een interne competitie
waarbij spelers van verschillende leeftijden door elkaar
worden gemixt

Blijven voetballen met behulp van Rinus
 et de online tool Rinus bieden we ondersteuning aan jeugdM
teams in de vorm van oefeningen en trainingen, alternatieve
voetbal activiteiten en tips voor de trainer.

Met de online tool Rinus bieden we ondersteuning aan seniorenteams in de vorm oefeningen en trainingen voor verschillende
groepsgroottes, trainingen voor thuis en tips voor de trainer.

 et Voetlab zetten verenigingen in één minuut een voetbalM
toernooi op voor hun jeugdleden. Minimaal werk en maximaal
speelplezier!

	Venlosche Boys greep de gelegenheid aan om de kantine en
kleedlokalen een verfbeurt te
geven
	Bij GVAV is een interne competitie gestart zodat de jeugd kan
blijven voetballen
	SWZ Boso Sneek organiseerde
twee bingo’s waarmee geld voor
de vereniging werd opgehaald én
de leden digitaal samenkwamen
	DES Swalmen organiseerde een
meidenclinic, ook voor nietleden
	VV Baarlo & VV Kessel hebben
de samenwerking gezocht met
de sportschool in het dorp en
komen met een aangepast
aanbod voor de leden
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2.2 ONDERSTEUNING KNVB
Verschillende KNVB-medewerkers staan de bestuurders van verenigingen die
de komende maanden goed willen doorkomen bij. Dienstbaar om er samen aan te
werken de weerbaarheid van de vereniging te vergroten als dat nodig is. Zij doen
dit door te faciliteren, clubs digitaal bijeen te brengen, ruimte te bieden en initiatieven te waarderen. Zij wijzen op regelingen, goede voorbeelden van andere clubs
en op bestaande (digitale) netwerken.
Nu het voetballen tijdelijk op een lager pitje staat, is er als bestuur en (technisch)
kader gelegenheid om te reflecteren op het eigen handelen én om vooruit te kijken.
Hoe kunnen we als bestuur ons effectiviteit vergroten? Hoe ziet de toekomst van de
vereniging eruit? Wat leren we van de huidige omstandigheden? Staan we overeind
of is er aanleiding om opnieuw invulling te geven aan het eigen bestaansrecht?
Ook op dat vlak kunnen KNVB-medewerkers ondersteuning bieden.

Activiteitenbudget voor verenigingen
Het is er verenigingen alles aan gelegen om de binding te houden met de leden. De
KNVB stimuleert verenigingen om, ondanks de lastige periode, passende (voetbal)
activiteiten te blijven organiseren voor leden (en niet-leden). Hiervoor stelt de
KNVB een activiteitenbudget beschikbaar waar verenigingen, bij een goed onderbouwde aanvraag, aanspraak op kunnen maken. De definitieve aanvraagprocedure
en voorwaarden worden later bekendgemaakt. Hier wordt dan ook de maximale
vergoeding per vereniging bekendgemaakt. Let wel, het zal gaan om een kleine
bijdrage aan een activiteit met als doel binding te realiseren.
Ondersteuning KNVB-medewerkers
De KNVB wil de komende periode verenigingen ondersteunen gericht op de
volgende rollen; bestuuurs-, technisch- en arbitrerend kader. Als het gaat om de
organisatie van voetbalactiviteiten zijn de hoofd jeugdopleidingen en/of technisch
coördinatoren van de clubs enorm belangrijk om dit uiteindelijk bij de vereniging
te initiëren. Zowel gericht op jeugd/senioren, selectieteams of recreatieve teams.
De medewerkers Voetbalontwikkeling en docenten gaan door 1-op-1 contact
en directe ondersteuning helpen in het actief houden van de leden. Naast het
organiseren van webinars zullen we via TEAM-Sessies het gesprek met elkaar
aangaan om kennis te delen en verenigingen aan elkaar te verbinden. Ook voor
(club) arbitrage zal de nodige aandacht zijn.
Voor direct contact met bestuurders is er natuurlijk de afdeling Verenigingsadvies.
Nederland is verdeeld in 18 Serviceregio’s en elke regio heeft een eigen Verenigingsadviseur. Hij of zij kent niet alleen de vereniging, maar ook de mensen binnen
de gemeente en de demografische ontwikkelingen van de directe omgeving van
de club. Op KNVB Assist Bestuurders kunnen verenigingen kijken wie hun verenigingsadviseur is.

Contact met elkaar
Een belangrijk signaal vanuit verenigingen is de wens om contact met elkaar
te houden. Van elkaar leren en ervaren
hoe iedereen met deze situatie omgaat.
Om dat te faciliteren is het digitale
platform Eén tweetje gelanceerd. De

plek waar bestuurders uit heel Nederland online samen komen, waar vragen
worden gesteld en worden beantwoord.
Inmiddels zijn bijna 900 bestuurders
van meer dan 700 verenigingen actief
in deze community.
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https://www.knvb.nl/assist/assist-bestuurders/verenigingsondersteuning
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TOEKOMSTBESTENDIG
VOETBALLANDSCHAP

3.1

MAATSCHAPPELIJK BELANG

Leden:
1,2 miljoen

Teams:
68.000

Wedstrijden per
weekend: 33.000

Verenigingen:
2.900

Het zijn zeer uitdagende tijden voor voetbalverenigingen. Zeker
op financieel gebied hebben amateurverenigingen vanwege
het coronavirus een behoorlijke klap gekregen. Hoe houd je als
vereniging de inkomsten op peil? Het vraagt veel van bestuurders. Ze moeten alles uit de kast halen om te anticiperen op de
nieuwe maatregelen vanuit de rijksoverheid. Het verenigingsleven vormt normaal een grote bron van inkomsten voor verenigingen. Dit valt nu helemaal weg. De KNVB wil hier de komende
periode bij helpen door middel van het delen kennis en inspirerende voorbeelden en verenigingen assisteren bij de aanvraag
van de verschillende overheidsregelingen.
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Vrijwilligers:
400.000

(Assistent-)
scheidsrechters:
35.000

Deelname opleidingen
KNVB Academie:
4.000 trainer-/coaches

Deelname arbitrage- en
bestuurdersopleidingen:
10.432 scheidsrechters en
bestuurders
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3.2 FINANCIËLE UITDAGINGEN VERENIGINGEN
Uit de eerste resultaten van een onderzoek, dat is gestart door de KNVB in samenwerking met NOC*NSF, blijkt hoe groot de impact van de nieuwe maatregelen is op
de financiën van sportverenigingen. De sluiting van kantines veroorzaakt alleen
al in het amateurvoetbal een omzetdaling van bijna 4 miljoen euro per week. Hoe
langer de beperkingen duren duurt, des te groter de impact voor verenigingen.
Hierdoor zijn de zorgen voor onze verengingen groot.
Op korte termijn wordt de coronamonitor van het Mulier Instituut opgeleverd. Deze
wordt gebruikt om de grootste Financiële pijnpunten voor verenigingen in kaart
te brengen. Op basis hiervan zal in overleg met NOC*NSF, de sportsector en overheid gekeken worden naar toepasselijke en makkelijke toegankelijke regelingen
om verenigingen financieel door deze crisis te leiden. De overheidssteun moet
terecht komen waar het hardst nodig is.
Steunpakket 3.0 - financiële regelingen verenigingen
Vanuit de overheid zijn er de afgelopen maanden al diverse financiële regelingen
bekendgemaakt voor amateursportorganisaties. Met behulp van deze regelingen
kunnen amateursportorganisaties (een deel van) de financiële schade opvangen
die ze hebben opgelopen vanwege de coronamaatregelen. Voor een aantal van
deze regelingen is de aanvraagperiode inmiddels gestart, gestopt of nadert de
aanvraagdeadline. Verenigingen die hiervoor in aanmerking komen roepen we op
tijdig gebruik te maken van deze regelingen. Hierbij de belangrijkste regelingen
uit het pakket;
•

 egemoetkoming verhuurders van sportaccommodaties (COVID-19): deze
T
regeling was bedoeld voor de verhuurders van sportaccommodaties die
(een deel van) de huursom in de periode van 1 maart tot 1 juni 2020 hebben
kwijtgescholden aan amateursportorganisaties.

•

 orgstelling noodkrediet verstrekking: bij stichting waarborgfonds kan
B
je terecht voor een borgstelling voor een lening die moet worden terugbetaald.

Twee van de bovenstaande sportregelingen zijn onlangs (oktober 2020) gesloten.
De sportwereld is nu in overleg met de overheid over de uitwerking van nieuwe
regelingen. Alle informatie over bovenstaande sportregelingen is te vinden op
www.dus-i.nl, het uitvoeringsloket van het ministerie van VWS of via KNVB Assist.
60 miljoen extra beschikbaar voor sportverenigingen
Vooruitlopend heeft op 27 oktober 2020 het kabinet al extra geld beschikbaar
gesteld voor sportverenigingen die door de recente maatregelen een onevenredig
harde klap hebben gekregen. Het sportspecifieke pakket wordt aangepast en
opnieuw opengesteld voor de periode 1 oktober t/m 31 december. Met dit laatste is
een bedrag van 60 miljoen gemoeid. Hiermee erkent het kabinet het enorme maatschappelijke belang van het unieke verenigingsleven in Nederland. De maatregelen
die het kabinet heeft aangekondigd, zijn een aanvulling op dat derde steunpakket.
Momenteel wordt samen met de overheid gewerkt aan de uitwerking van de regeling, zodat deze toegankelijk en makkelijk toepasbaar wordt voor verenigingen.

Kabinet verlengt NOW tot 1 juli 2021, drie tijdvakken van drie maanden.

•

 elastinguitstel tot 1 januari, ruime terugbetalingsregeling voor onderB
nemers en bedrijven.

•

 oronaregeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) mkb-ondernemers
C
en verenigingen gaat door tot in 2021. Hierbij kunnen verenigingen ook
gederfde inkomsten als contributiekosten of huurlasten opgeven.

Ook heeft het kabinet eerder enkele regelingen specifiek voor de sport beschikbaar gesteld;
•

•

Loket verenigingen tegemoetkomingen overheid
Bij eerdere steunpakketten hebben we gemerkt dat het niet alle verenigingen
lukt om een aanvraag in te dienen. Om verenigingen zoveel mogelijk te ontlasten,
hebben wij samen met Sportsubsidie.nl een loket ingericht. Speciaal voor de
penningmeester komen hier filmpjes, informatiesheets en handige stroomschema’s. Ook zullen we een webinar organiseren om verenigingen op weg te helpen.
Daarnaast kunnen verenigingen bij dit loket terecht voor vragen over hun eigen
aanvraag. In het geval dat verenigingen er zelf toch niet uitkomen, is er de mogelijkheid dat Sportsubsidie.nl de aanvraag tegen een kleine vergoeding uit handen
neemt. Dit loket is medio november gereed.

 egemoetkoming amateursportorganisaties (COVID-19): Deze regeling is
T
bedoeld voor amateursportorganisaties die, ten opzichte van 2019, ten
minste 20% van hun omzet zijn verloren als gevolg van de maatregelen
tegen COVID-19.
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Duurzaamheid
Hoewel je er wellicht nu niet direct aan zou denken, is het toch de moeite waard
na te denken over duurzaamheid. Verenigingen kampen met stijgende kosten en
dalende sponsor- en kantinebestedingen, wat nadelig is voor de begroting. Het
thema duurzaamheid biedt kansen om als vereniging de financiële positie structureel te versterken door bijvoorbeeld het verlagen van energiekosten. Met onderliggende thema’s neemt de KNVB de vereniging mee in het thema duurzaamheid
waarbij de focus in eerste instantie ligt op energiebesparing. Informatie hierover
staat op KNVB Assist Bestuurders.
Inspirerende voorbeelden om financiën op orde te brengen
De komende periode vraagt veel aanpassingsvermogen, maar mensen zullen ook
een beroep moeten doen op solidariteit naar elkaar en naar de vereniging. De
loyaliteit en saamhorigheid onderling moet blijven. Een paar onderwerpen waar
verenigingen mee aan de slag kunnen;
•

 erk verschillende scenario’s (lichtgrijs, donkergrijs en zwart) uit voor
W
je vereniging;

•

Eenmalige extra bijdrage vanuit de leden;

•

Kostenbesparingstrajecten binnen je vereniging doorvoeren;

•

Besparing op energie- en afvalkosten;

•

Binding en ondersteuning vanuit sponsoren;

•

Delen van kennis en informatie met andere verenigingen;

•

Vrijwilligersvergoedingen.

	Bij V V Nieuwerkerk zette de
clubfotografen vijfenveer tig
jeugdteams van VV Nieuwerkerk
op de gevoelige plaat. Natuurlijk tegen een kleine vergoeding.
Spelers en ouders blij, maar
ook de penningmeester, die de
clubkas weer wat kan bijvullen.
	SV Maarheeze speelde in op de
nieuwste maatregelen vanuit
de overheid: mondkapjes van
de club!

	Je kunt juist nu goed de mogelijkheden bekijken voor een samenwerking met een Buitenschoolse
opvang. Bij SV Someren zijn ze
inmiddels gestart.
	Creatieve manier van MBC'13 om
extra inkomsten te genereren
in deze lastige tijden: oud ijzer
ophalen.

Kosten BUMA, SENA en Videma
Er zijn kosten die verbandhouden met het mogen afspelen van muziek en televisie
in de kantine. Als KNVB hebben wij afgelopen voorjaar bereikt dat organisaties
als BUMA, SENA en Videma de betalingen restitueerden. Hiermee gaan wij ook nu
weer in de slag.

Verenigingen zijn al volop bezig met creatieve manieren om (extra) inkomsten te
genereren met als resultaat vele honderden mooie en inspirerende voorbeelden.
Op KNVB.nl, maar zeker ook op de websites en sociale kanalen van verenigingen
zelf, zijn er vele terug te vinden.

Samenwerking KNVB en NOC*NSF (extra) financiële compensatie
Daarnaast zijn we samen met NOC*NSF continue in gesprek met de overheid over
de benodigde financiële compensatie voor onze verenigingen. Op basis van de
komende Mulier rapportage (gevolgen coronacrises voor sportverenigingen) zullen
wij opnieuw in overleg treden met politiek en overheid of er extra steun nodig is
voor amateurverenigingen.
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3.3 PUBLIEK IS VAN GROOT BELANG
Het kabinet treft terecht ingrijpende maatregelen om de mobiliteit, sociale
contacten en grote groepen mensen te beperken. Die raken het amateurvoetbal
ook heel hard. We zijn blij met het vertrouwen van het kabinet om op een zorgvuldige en veilige manier het voetbal aan te bieden. Dit vertrouwen is tot op heden
niet beschaamd. Voorheen konden clubs beperkt publiek ontvangen op hun eigen
accommodaties. Ouders die op gepaste afstand naar hun kinderen kwamen kijken
of supporters die onder strikte voorwaarden hun lokale club kwamen bezoeken.
Het was een eerste belangrijke stap voor onze clubs, omdat Nederlandse amateurverenigingen mede afhankelijk zijn van inkomsten vanuit publiek en sponsoren.

Nieuwe fasering ontvangen van publiek op accommodaties
Amateurverenigingen hebben hun verantwoordelijkheid genomen, maar zijn soms
ook teleurgesteld over de willekeur en inconsistentie in de maatregelen tussen
culturele instellingen, de zogenoemde doorstroomlocaties (dierentuin, Efteling
etc.), musea, kerkdiensten, theaters, bioscopen en stadions. Wij gunnen uiteraard iedereen een uitzonderingspositie, maar voor ons is het moeilijk te begrijpen
waarom bepaalde activiteiten in de samenleving eerder doorgang kunnen vinden
in de routekaart van het kabinet dan het toelaten van ouders en (beperkt) publiek
bij amateurwedstrijden.

De afdronk van de eerste wedstrijden in het amateurvoetbal is dat spelen met
beperkt publiek zeker niet het einddoel is. Maar voetbal speel je het liefst voor
zoveel mogelijk publiek, ouders, opa’s en oma’s en vrienden langs de lijn. Ook al
was het nog maar met kleine aantallen. Het amateurvoetbal wil het allerliefst
natuurlijk geen gebruik maken van overheidssteun, maar door deze ingrijpende en
langdurige maatregelen wordt de roep om financiële steun luider. Amateurclubs
zijn namelijk zeer afhankelijk van de inkomsten uit kantines, sponsoren en publiek.

Eerder is gebleken dat het niet toelaten van publiek bij sportwedstrijden geen
direct effect heeft gehad op het terugdringen van besmettingen. De KNVB wil
daarom in overleg met de overheid en sportwereld nadenken over een logische
andere fasering in de routekaart van het kabinet als het gaat om het ontvangen
van publiek op amateuraccommodaties. In de praktijk signaleren wij nu belemmeringen, bijvoorbeeld van ouders die hun jonge kinderen willen aanmoedigen
en willen begeleiden op de accommodaties. Als de cijfers en het aantal besmettingen in de samenleving het toelaten, pleiten wij daarom voor meer maatwerk voor
toeschouwers en een andere opzet in de fasering van het toelaten van publiek bij
amateurwedstrijden. Op onderstaande fases zullen wij in overleg met betrokkenen
gedegen veiligheidsvoorschriften en protocollen ontwikkelen om de veiligheid en
gezondheid van de bezoekers en spelers te waarborgen.

Onderzoek noodzakelijk voor perspectief
Publiek is van groot belang voor het Nederlands voetbal om te overleven. Daarom
blijft het onverminderd belangrijk om feiten, cijfers en wetenschappelijk bewijs te
verzamelen om op basis van onderzoeksresultaten juiste en onderbouwde keuzes
te kunnen maken voor de gehele sportsector. Daarom is de stap van testen van
cruciaal belang voor het voortleven van de sector. We doen nu een stap achteruit,
maar willen perspectief blijven bieden aan de miljoenen voetballiefhebbers en
evenementenbezoekers in Nederland. Daarnaast is het toelaten van publiek en
het openstellen van de kantines de enige overlevingskans voor de lange termijn.
In de Alliantie Evenementenbouwers trekt de KNVB gezamenlijk op in Fieldlab
Evenementen. Wij willen als voetbal graag een bijdrage leveren aan de oplossing
en perspectief bieden voor de gehele sport- en evenementensector. Daarom
hebben we op verzoek van vier ministeries (EZK, OCW, J&V en VWS) een voorstel
ingediend. Wij stellen onze expertise, kennis en locaties beschikbaar om oplossingsrichtingen te toetsen, zodat evenementen of wedstrijden met publiek in de
toekomst weer kunnen plaatsvinden. Samen met Fieldlab Evenementen, kennisinstellingen, universiteiten, wetenschap, Alliantie Evenementenbouwers en partijen
als NOC*NSF, MOJO, ID&T, Ahoy, Johan Cruijff ArenA en culturele instellingen
presenteren we deze maand ons plan bij het kabinet om testevenementen uit te
voeren.
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RISICONIVEAU

ZEER ERNSTIG

Geen publiek welkom, begeleiding van kinderen wel mogelijk

RISICONIVEAU

ERNSTIG

	Zeer beperkt publiek welkom, toegestaan (maximum van 100 personen)

RISICONIVEAU

ZORGELIJK

	Beperkt publiek toegestaan (maximum van 250 personen, op
vergunningsaanvraag accommodatie meer mogelijk)

RISICONIVEAU

WAAKZAAM

	Beperkt publiek toegestaan (geen beperkingen op aantallen,
wel op 1,5 meter waarborgen)

Kantines gelijktrekken met de horeca in de
routekaart van kabinet
Gezien het financieel belang en de maatschappelijke functie
van de kantine op een vereniging pleiten wij ervoor om kantines
gelijk te trekken met de horeca in de routekaart van het kabinet.
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3.4 VERBINDING EN INNOVATIE
De KNVB kiest tijdens deze coronacrisis voor verbindend en innovatief leiderschap
om het voetballandschap coronaproof en toekomstbestendig te maken. Sinds jaar
en dag is het Nederlandse voetbal creatief en vernieuwend. Hetzelfde spel op een
nieuwe manier spelen, daarmee onderscheiden we ons van andere landen. Dat is
ook de basisgedachte van de KNVB. De KNVB wil nieuwe kennis ontwikkelen en
beschikbaar stellen aan bestuurders om het voetbal tijdens coronaperiode beter
te maken.
Dit gebeurt in verbinding met anderen: verenigingen, de sportwereld, kennisinstellingen, overheden, bestuurders, leden, belangenorganisaties en het voetbal.
De KNVB biedt faciliteiten om deze samenwerking de komende periode tot bloei
te laten komen, en om ontwikkelde kennis en innovatie op het gebied van COVID-19
direct toe te passen in de voetbalpraktijk op bij de vereniging.

Het verbinden en behouden van leden in de context van de maatschappelijk functie
vraagt van bestuurders dat ze bewust hun rol te pakken. Wat is die rol, wat draag
je uit? Hoe werk je samen en deel je de verantwoordelijkheid? Als KNVB helpen we
de bestuurders op verschillende manieren:
•

Bestuurdersopleiding Besturen met Impact;

•

Inzet van bestuurscoaches, procesbegeleiders en leercoaches;

•

 et versterken van netwerken tussen bestuurders en verenigingen, onder
H
andere met de community Eén tweetje (eentweetje.knvb.nl)

Meer informatie over deze en andere vormen van ondersteuning is te vinden op
www.knvb.nl/assist/bestuurders.

Proeftuinen in het amateurvoetbal
• Het innovatiecentrum #11 van de KNVB gaat in gesprek met partners op
zoek naar slimme oplossingen voor verenigingen
•

Onderzoek en testomgeving gebruiken

•

 ebruik van enorm netwerk om nieuwe interventies in te zetten in het
G
amateurvoetbal

•

 artnership met ministerie van VWS Coronamelder inzetten binnen het
P
amateurvoetbal

Modern leiderschap tijdens corona
Ten aanzien van de financiën en het behoud van leden liggen er dus een belangrijke rollen voor besturen. Ook omdat het leden en sponsors om méér gaat dan
alleen het voetbalspelletje. Dan krijg je het dus meer over zaken als vriendschap,
loyaliteit en gunning. Ook wel: Clubliefde! Besturen die begrijpen wat clubliefde
vraagt, zullen leden en sponsors betrekken bij alles dat het verenigen behelst.
Zij zullen iedereen veelvuldig uitnodigen, enthousiasmeren, uitdagen, inspireren
en verbinden. Kortom, zij hebben van “communiceren” hun hoofdtaak gemaakt.
Bestuursleden die over de juiste vaardigheden beschikken, kunnen dit zelfstandig.
Maar natuurlijk kunnen bestuurders ook rekenen op onze hulp. In samenwerking
met de KNVB Academie is er een prachtig aanbod samengesteld.
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3.5 PLAN KNVB JEUGDRAAD
Elf jongeren vormen sinds het seizoen 2018/’19 de KNVB Jeugdraad en denken
met de KNVB mee over voetbalthema’s die hen aangaan. Waardevolle input voor
de KNVB om erachter te komen wat deze doelgroep precies drijft. Corona heeft
ook een impact op het voetballeven van jongeren. In een gesprek tussen de KNVB
en de jeugdraad vroegen we naar hun ervaringen op dit moment:

2 S
 porten is gezond. Je kan niet goed thuissporten, dus het belangrijk
dat je zo lang mogelijk kan blijven sporten bij de vereniging onder goede
begeleiding.
		
a	Aanbieden van mogelijkheden en speciale programma’s om actief te
blijven als jongeren.

•

 ongeren uit de KNVB Jeugdraad missen vooral het samen zijn met
J
vrienden door Corona;

3 I nzetten van sporthelden in de vorm van een challenge om jongeren in
beweging te houden

•

 ok zien ze hun vrienden minder vaak op de club en daaromheen. TeamO
building is er helaas niet meer bij. Het leven is saai geworden en de spontaniteit uit het leven is verdwenen. Eenzaamheid en isolatie ligt op de loer
bij jongeren.

•

 e binding met het verenigingsleven is voor de jongeren weg, iedereen
D
moet meteen weg na het voetballen en er is geen tijd meer voor een
drankje.

4 Voetballen in je eigen wijk, dorp of stad
		
a	Stel de club open over dag, zodat je daar met vrienden kan gaan voetballen. Je mag wel op een Johan Cruijff veldje voetballen, maar niet
op de vereniging
		
b	Voetbalwedstrijden op je eigen club organiseren of lokale competities en toernooitjes stimuleren.

•

•

 l die protocollen en regels (verenigingen, kleedkamers en kantines)
A
vragen ongekend veel van jongeren, vaak opgesteld zonder directe
inspraak vanuit de jeugd. Ze zijn moeilijk te volgen en onlogisch. Op school
in klaslokaal mogen ze meer dan buiten op het voetbalveld.

5 Communicatie doelgericht op jongeren
		
a	Spreek de taal en gebruik de technologie van jongeren om de regels
uit te leggen.
De KNVB blijft ook de komende periode met de jeugdraad in gesprek hoe we het
voetbal zo leuk kunnen maken en houden voor jongeren.

 e jongeren missen ook het spelen van voetbalwedstrijden, waardoor het
D
plezier ook afneemt.

Op 17 juli jl. heeft de KNVB Jeugdraad een brief gestuurd aan minister Van Ark
(Medische Zorg en Sport), waarin de jeugdraad op een constructieve manier een
aantal ideeën heeft aangedragen over sporten tijdens corona. De minister is hierover enthousiast en wil graag op 12 november 2020 het gesprek aangaan met de
KNVB Jeugdraad over deze ideeën. Tijdens dit gesprek wil de KNVB Jeugdraad de
volgende vijf punten aandragen:
1

 tel de maatregelen die gelden in het onderwijs gelijk aan de maatregelen
S
in de sport;
		
a	Volgens de jongeren moeten deze twee aspecten van het leven aan
elkaar gekoppeld zijn omdat ze even belangrijk zijn.
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