
Beste bestuurders/officials, 

 

Waarschijnlijk hebben jullie zojuist ook de persconferentie gekeken waarin het kabinet de 

verlenging van de maatregelen heeft aangekondigd om verspreiding van het coronavirus 

tegen te gaan. Dit heeft ons ertoe doen besluiten om de competities in het amateurvoetbal dit 

seizoen niet meer te hervatten. Tot onze grote spijt. Ook ons voetbalhart doet zeer. Maar 

gezondheid gaat voor alles. 

 

Dit besluit geldt voor de mannen, vrouwen en jeugd, in de zaal en op het veld, op alle 

amateurniveaus* en in heel Nederland. 

 

Hoewel dit een moeilijk besluit is geweest, vinden we het belangrijk om duidelijkheid te geven 

aan alle voetballiefhebbers van Nederland. Nederland heeft een uniek verenigingsleven dat nu 

al geruime tijd stilligt. Sommige mensen zijn ziek, sommigen helaas zelfs overleden en velen 

zitten verplicht thuis. Met de verlenging van de maatregelen kunnen we vaststellen dat de 

competities niet meer op een gewenste manier kunnen worden uitgespeeld. In tegenstelling 

tot bij de profs, bestaat er voor de amateurs ook geen scenario om wedstrijden nog door te 

schuiven tot na de start van de zomerstop. Onder andere omdat de zomervakantie in sommige 

regio’s al op 4 juli start. 

 

Geen eindstanden dit seizoen 

Omdat we dit seizoen de competities niet meer hervatten hebben we ook besloten dat er dit 

seizoen geen eindstanden komen en er dus ook geen kampioenen, promovendi en 

degradanten zijn. Ook worden de bekercompetities niet uitgespeeld. Het volgende seizoen 

start iedereen weer in dezelfde klasse als bij de start van het huidige seizoen. We zijn van 

mening dat dit het meest eerlijke en duidelijke besluit is. We weten dat elk besluit pijn zal doen, 

afhankelijk van de plek waarop een team op de ranglijst stond. Door het niet uitspelen van de 

competitie hebben we geen eindstand op basis waarvan we vinden dat we een eerlijke 

promotie/degradatie kunnen toepassen. Teams die dit seizoen uitkomen in de A-categorie 

komen in het nieuwe seizoen uit in dezelfde competitie als waarin ze dit seizoen zijn gestart. In 

de B-categorie kunnen alle teams zich voor het nieuwe seizoen - zoals gebruikelijk - inschrijven 

voor het gewenste niveau. 

 

Mochten de overheidsmaatregelen nog voor de zomer worden afgeschaald en er weer veilig 

gevoetbald kunnen worden, dan ondersteunen we jullie uiteraard met het organiseren van 

activiteiten op jullie club zoals het organiseren van toernooien of oefenwedstrijden. Het weer 

op gang brengen van het verenigingsleven – zodra alles weer veilig is – heeft vanaf dat 

moment dan ook onze focus. 

 

Contact met belangenorganisaties 

Het is goed om te weten dat we niet over één nacht ijs zijn gegaan. Zo is er de afgelopen tijd 

veelvuldig contact geweest met de vertegenwoordigers van verschillende verenigingen in het 

land, onze ledenraad en de belangenverenigingen in het amateurvoetbal; BAV, VVON, COVS, 

COH en CVTD. We zijn ons er namelijk van bewust dat hoe logisch deze beslissing ook is, deze 

ook impact heeft op de hobby en passie van onze 1,2 miljoen leden en financiële gevolgen 

heeft voor de bijna 3.000 verenigingen. 

 

Financiële gevolgen besluit 



Zoals we in de nieuwsupdate van afgelopen vrijdag aangaven, heeft dit besluit ook gevolgen 

voor de betalingen van clubs aan de KNVB. Hierover is vandaag het volgende besloten: 

• De twee resterende maandelijkse incasso’s van april en mei worden niet uitgevoerd. 

• In juni maken wij de eindafrekening over het seizoen 2019/’20 op. Hierin gaan 

vanzelfsprekend een aantal kosten beduidend lager uitvallen voor de clubs, zoals o.a. de 

kosten voor tuchtzaken, scheidsrechters en voor zaalhuur voor de zaalvoetbalverenigingen. 

• Daarnaast geven we een restitutie op de reeds in rekening gebrachte wedstrijdgelden. De 

hoogte van deze restitutie is gebaseerd op het aantal niet gespeelde wedstrijden. Dit is 

uiteindelijk terug te zien in de eindafrekening. 

Verder zullen we er alles aan doen om de kosten voor jullie zo laag mogelijk te houden. Met als 

doel de totale financiële consequenties van deze crisis voor clubs enigszins te beperken, 

trekken we ook gezamenlijk op met NOC*NSF en de overheid en maken we ons sterk voor 

onder meer een noodfonds voor de sport. Op korte termijn sturen we jullie een overzicht van 

alle initiatieven die hiervoor inmiddels in gang zijn gezet. 

 

We begrijpen dat dit besluit tot veel vragen bij verenigingen leidt. Daarom is er een 

speciale Q&A opgesteld op onze website waarin we zoveel mogelijk vragen proberen te 

beantwoorden. Hoewel we allemaal dolgraag de velden weer op willen, hoop ik dat iedereen 

begrijpt dat zolang dit niet veilig kan het gewoonweg geen optie is. Hoe moeilijk en jammer 

dat ook is. Laten we met z’n allen ervoor zorgen dat we de overheidsmaatregelen blijven 

naleven zodat we dit virus zo snel mogelijk kunnen verslaan. 

 

Houd afstand, blijf gezond en let een beetje op elkaar! 

 

Met sportieve groet, 

KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND 

 

Jan Dirk van der Zee 

Directeur-bestuurder Amateurvoetbal 

 

* = De enige uitzonderingen zijn de competities waarbij men voor een Europees ticket speelt: 

Eredivisie Vrouwen, Eredivisie Zaal en Eredivisie O19. 

 

 

https://www.knvb.nl/nieuws/amateurvoetbal/uitgelicht/59625/veelgestelde-vragen-over-het-coronavirus-en-voetbal

