Betreft: Licentie-eisen KNVB

Utrecht, 25-12-2016

Geachte licentiecommissie amateurvoetbal van de KNVB,

N.a.v. het voorgenomen besluit drie wedstrijdpunten in mindering te brengen nopens het niet voldoen
aan de licentievoorwaarde S.05 zijn de verenigingen die hieraan niet willen en/of kunnen voldoen zich
aan het verenigen. Wij willen hierin gezamenlijk optrekken omdat wij hier een gezamenlijk belang bij
hebben.
Voor onze derde divisie verenigingen is het geen optie om minimaal 3 contractspelers een contract
aan te bieden op basis van minimumloon uitgaande van 12 uur per week en volgend seizoen zelfs 6.
In de tweede divisie zijn dit er 8 om 13.
Wij zijn niet tegen contractspelers of verenigingen met contractspelers maar wel tegen de verplichting
daartoe. Het zou een ieder vrij moeten zijn om daar in het amateurvoetbal invulling aan te geven.
Uiteindelijk sta je waar je staat op basis van sportieve prestaties en niet door financiële.
Bovendien lopen we extra risico in het kader van de Wet Werk en Zekerheid omdat we na twee jaar
een contract voor onbepaalde tijd moeten aanbieden en daarna bij ontbinding van het contract een
transitievergoeding moeten betalen.
Wij zijn amateurverenigingen waar contracten voor onbepaalde tijd op een forse urenbasis gebaseerd
voor trainers en spelers uit den boze zijn, omdat ze een veel te groot risico vormen voor de financiële
zekerheid van de club. En dat risico lopen we nu, nu er voor de amateurtak geen uitzonderingspositie
is gecreëerd zoals dat wel het geval is in het betaalde voetbal.
De KNVB is nu door middel van mailverkeer naar betreffende verenigingen toe pressie aan het
uitoefenen om snel aan deze eisen te voldoen, er wordt ook al melding gemaakt van het sanctiebeleid
dat ingezet zal worden indien er niet aan deze eisen wordt voldaan.
Zoals gezegd zijn wij niet van zin om te gaan voldoen aan S.05 en zullen dan ook gezamenlijk tegen
de sanctie van puntenaftrek in beroep gaan.
Voor dat zover is gaan wij graag nog een keer het gesprek hierover aan met de licentie – dan wel
beroepscommissie.
Graag zouden wij uw mening omtrent deze kwestie van u willen horen.
Wat vragen we precies met deze brief? Wij willen weten hoe de licentiecommissie aankijkt tegen de
financiële- en principiële bezwaren die bij onze verenigingen spelen. En we willen daar graag z.s.m.
over in gesprek (i.i.g. voor 13 januari!) om onze kant van de zaak te verduidelijken en te duiden
waarom wij hieraan niet zullen en kunnen voldoen.
Na een eventueel negatief resultaat uit dit gesprek zullen wij bij een beroepscommissie de licenties en
de gehele gang van zaken ook civielrechtelijk laten toetsen.
Met vriendelijke groet,
Sydney Volten, Michiel Commandeur, Ad Westerhof, Gert-Jan Pruijn, Martien te Riele, Mirko Arts,
Stefan Kester en Loek Heijnen.
Namens i.i.g. de amateurverenigingen: UDI ’19, USV Hercules 1882, OJC Rosmalen, Be Quick 1887,
JVC Cuijk, Quick ’20, HBS, Juliana ’31, RKVV Westlandlia, Koninklijke HFC, AFC, Harkemase Boys,
EVV, VVOG, ODIN ‘59 en vv Capelle.

