
 

 
 

 
Onderstaand bericht van de KNVB  is van 29 mei 2020. 
 
 
Beste bestuurder, 
 
Het is alweer bijna een maand geleden dat we het voetbal voorzichtig weer mochten opstarten. Eerst 
voor enkel de pupillen, daarna ook voor alle hogere leeftijdscategorieën. Grote complimenten aan al die 
verenigingen die zich zo snel hebben aangepast aan de nieuwe situatie en ervoor hebben gezorgd dat 
hun leden weer datgene kunnen doen waar ze zoveel van houden: voetballen. En dat het voor veel 
verenigingen hier niet bij blijft blijkt wel uit onze recent gehouden enquête. Hierin geeft 50% van de clubs 
aan ook in de zomer open te willen blijven en activiteiten te willen organiseren voor de leden. 
 
In deze nieuwsupdate praten we je weer bij over een aantal actuele onderwerpen: 

• Openstelling kantines en binnensportaccommodaties  

• Bekendmaking concept klasse-indelingen 1e elftallen en top jeugdcompetities  

• Protocollen strikt blijven naleven  

• Scenario’s start competities seizoen 2020/’21  

• Zomeractiviteiten bij jouw club?  

• Deadline overschrijvingen 15 juni  

• Gratis webinars voor amateurverenigingen  

• KicksFit – Het plezier van voetbal, het resultaat van fitness  

• Tegemoetkoming FOX Sports Zakelijk voor amateurclubs  

• Campagne ‘Mag ik straks ook weer meedoen?’ | Jeugdfonds Sport & Cultuur  

  
Openstelling kantines en binnensportaccommodaties 
Afgelopen week heeft premier Rutte bekendgemaakt dat sportkantines en binnensportaccommodaties al 
op 1 juli open mogen, in plaats van de 1 september die eerder was vastgesteld. Dit betekent dat ook 
onze zaalvoetbalverenigingen weer kunnen starten met activiteiten. Er is wel een voorbehoud: als er 
weer een grote piek komt in het aantal coronapatiënten, kan de maatregel worden teruggedraaid. De 
komende periode worden de richtlijnen voor openstelling verder uitgewerkt. Zodra hierover meer bekend 
is, informeren we jullie. 
 
Bekendmaking concept klasse-indelingen 1e elftallen en top jeugdcompetities 
Zoals in eerdere nieuwsupdates vermeld, hadden veld- en zaalvoetbalverenigingen tot 15 mei de 
mogelijkheid een verzoek in te dienen om het volgende seizoen hoger of lager ingedeeld te worden op 
basis van de beschikbare ‘open’ plekken. Het bestuur amateurvoetbal heeft inmiddels de uitgangspunten 
opgesteld waarlangs deze verzoeken worden behandeld. Lees er hier meer over. De betrokken 
verenigingen zijn inmiddels persoonlijk geïnformeerd over het verzoek met betrekking tot het 1e elftal. 
 
De concept klasse-indeling voor 1e elftallen veldvoetbal én de concept klasse-indelingen voor de 
topjeugdcompetities zijn hier te vinden. Voor alle indelingen geldt nadrukkelijk dat het concepten zijn en 
dat deze als gevolg van fusies, stoppen/starten met een team nog gewijzigd kunnen worden. De 
komende weken gaan we hard aan de slag om alle verzoeken voor het vrouwenvoetbal, reservevoetbal 
en jeugdvoetbal te behandelen en de betreffende verenigingen te informeren. 
 
Protocollen strikt blijven naleven 
Het kabinet heeft verschillende coronamaatregelen de afgelopen tijd afgeschaald, waaronder deze week 
dus ook de vervroegde openstelling van sportkantines en binnensportaccommodaties, en de 
versoepeling voor de jeugd van 13 t/m 18 jaar. In het algemeen wordt het leven dus meer en meer zoals 

https://www.knvb.nl/nieuws/amateurvoetbal/competitiezaken/60325/uitgangspunten-verzoeken-hogere-en-lagere-indeling
https://www.knvb.nl/nieuws/amateurvoetbal/competitiezaken/60417/concept-klasse-indelingen-standaardvoetbal-en


vanouds, maar dat kan soms ook verwarrend werken. We willen daarom benadrukken dat het van groot 
belang is dat iedereen de protocollen en richtlijnen blijft naleven. Vanaf 1 juni hoeft alle jeugd t/m 18 jaar 
tijdens de trainingen geen 1,5 meter afstand meer te houden van elkaar, maar voor alle overige 
voetballers geldt dit nog wel. We moeten ons allemaal strak aan de protocollen blijven houden, want we 
willen geen terugval. Niet voor de gezondheid en niet voor de sport. Voor iedereen blijft gelden: geen 
wedstrijden, geen toeschouwers, geen gebruik van kleedkamers en douches. 
 
Scenario’s start competities seizoen 2020/’21 
Voor de competities geldt dat het tot 1 september het niet is toegestaan om wedstrijden te organiseren. 
Dit heeft vanzelfsprekend ook gevolgen voor de start van het seizoen 2020/’21. Achter de schermen 
liggen er diverse scenario’s klaar m.b.t. de start van dit nieuwe seizoen. Zoals altijd blijven we hierin de 
adviezen en richtlijnen vanuit de overheid en het RIVM volgen. Volgende week komt het kabinet met 
meer informatie over de huidige geldende maatregelen. We verwachten dan ook de consequenties voor 
de diverse speeldagenkalenders bekend te kunnen maken, rekening houdend met de routekaart van het 
kabinet. 
 
Deadline overschrijvingen 15 juni 
Graag wijzen we je er nogmaals op dat de uiterste overschrijfdatum voor spelers ook dit jaar op 15 juni, 
om 23:59 uur ligt. Ondanks de huidige coronamaatregelen verandert dit dus niet. Communiceer dit ook 
actief naar jouw leden zodat ze hiervan op de hoogte zijn. Meer informatie over de overschrijvingen vind 
je hier. 
 
Gratis webinars voor amateurverenigingen 
Wellicht heb je er al één live gevolgd of teruggekeken via onze website; de gratis webinars voor 
amateurverenigingen. In deze onzekere tijden bieden we amateurclubs en vrijwilligers de mogelijkheid 
om op een eenvoudige en laagdrempelige manier toch met voetbal bezig te blijven. In diverse webinars 
en online programma’s bespreken we met verschillende sprekers thema's die juist in deze periode voor 
clubs en vrijwilligers van belang kunnen zijn. 
 
Op knvb.nl/samenvooruit vind je het volledige programma voor de komende weken en kun je je 
inschrijven voor de verschillende webinars. Ook zijn hier de eerder uitgezonden webinars terug te kijken. 
We hopen dat je nuttige tips en inspiratie opdoet, zodat je straks weer met veel enthousiasme en nieuwe 
ideeën aan de slag kunt op jouw club. 
 
KicksFit – Het plezier van voetbal, het resultaat van fitness 
Om ook de sporter zonder vereniging in beweging te houden, hebben we enige tijd terug KicksFit 
opgericht. KicksFit richt zich op het plezier van voetbal, maar met het resultaat van fitness. Ideaal voor 
mannen en vrouwen van 25+ die ooit het voetbal vaarwel hebben gezegd, maar wel fit willen blijven. 
 
Door de recente versoepeling van de coronamaatregelen is ook het aantal belangstellenden voor 
KicksFit explosief gegroeid. Vooralsnog wordt KicksFit enkel aangeboden in Amsterdam, maar we zijn 
daarom ook versneld op zoek naar nieuwe pilot-clubs voor dit programma. Belangrijk om te vermelden is 
dat het overgrote deel van de opbrengsten uit de KicksFit-abonnementen naar de clubs gaan. Wil je 
meer weten over KicksFit, bezoek dan de website. 
 
Tegemoetkoming FOX Sports Zakelijk voor amateurclubs 
FOX Sports Zakelijk heeft deze week besloten om de betalingstermijnen van de licentie over de periode 
waarin amateurclubs en kantines gesloten zijn (geweest) definitief niet te incasseren. FOX Sports hoopt 
hiermee een bescheiden deel van de financiële zorgen weg te nemen bij de amateurclubs die een 
officiële FOX Sports licentie hebben. In maart werd al besloten om het facturatieproces en de 
automatische incasso’s van FOX Sports Zakelijk uit te stellen. Deze maatregel werd vervolgens verlengd 
in de maanden april en mei. Voor voetbalverenigingen geldt nu dus concreet dat er niet hoeft te worden 
betaald van 15 maart tot en met 31 augustus. Clubs die (een deel van) deze periode al betaald hebben, 
krijgen een periode van gelijke duur terug op hun licentie. Alle clubs voor wie dit geldt worden door FOX 
Sports Zakelijk nog persoonlijk geïnformeerd over wat dit besluit precies voor hun vereniging inhoudt. 
 
Campagne ‘Mag ik straks ook weer meedoen?’ | Jeugdfonds Sport & Cultuur 
Als gevolg van de coronacrisis, krijgen meer gezinnen te maken met financiële problemen. Uit onderzoek 
van het NIBUD blijkt dat nu al 14% van de gezinnen overweegt het lidmaatschap van de sportclub op te 
zeggen omdat ze de contributie niet meer kunnen betalen. Dat kan uiteraard ook ernstige gevolgen voor 
de clubs hebben. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur heeft een toolkit voor sportclubs ontwikkeld om het 
fonds onder de aandacht van ouders te brengen. Het fonds betaalt de contributie en de benodigde 
attributen voor kinderen tot 18 jaar voor gezinnen met te weinig inkomen. We hopen dat, dankzij de 
steun van het Jeugdfonds Sport & Cultuur, minder ouders gedwongen zijn het lidmaatschap op te 

https://www.knvb.nl/nieuws/assist/assist/60073/nieuwe-coronaprotocollen-voor-het-amateurvoetbal
https://www.knvb.nl/assist/assist-wedstrijdsecretarissen/veldvoetbal/overschrijvingen
https://kicksfit.nl/


zeggen. De toolkit is te downloaden via www.jeugdfondssportencultuur.nl/sportclub. 
 
Tot zover de update voor deze week. Graag benadruk ik wederom dat de collega’s van KNVB Contact 
en onze Verenigingsadviseurs voor je klaar staan om je te helpen en ondersteunen bij vragen. En blijf 
knvb.nl/coronavirus en knvb.nl/samenvooruit in de gaten houden voor het laatste nieuws én voor 
inspiratie en ondersteuning voor jouw club. 
 
Veel succes, blijf gezond en let op elkaar! 
 
Met sportieve groet, 
KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND 
 
Jan Dirk van der Zee 
Directeur-bestuurder Amateurvoetbal 
 
 

 

http://www.jeugdfondssportencultuur.nl/sportclub
https://www.knvb.nl/over-ons/contact
https://www.knvb.nl/assist/assist-bestuurders/ondersteuning

