
       
 

Notulen 

 
Aanwezig  : alle verenigingen aangesloten bij de FEV 

Afwezig   :  

Afwezig met kennisgeving : Niels van den Berg, Robert Schrama, Peter Westerveld (Emos), Nancy Gerritsen 

Notulist   :  

Gast   :   

 

Datum overleg  : 26 mei 2021    

Tijdstip   : 19.30 uur     

Kenmerk   :     Locatie : ONLINE   

 

 

FEV bijeenkomst 26 mei 2021 Federatie Enschedese Voetbalverenigingen 

 

AGENDA 

Agendapunten Tijd wie 

Welkom + Opening + mededelingen  19.30 Guido 

Missie, visie en taken bestuur          19.35 Guido 

Gemeente Enschede  
Clustering 
Klankborden (raden) 

19.40 Marrianne 
Nancy 
 

Sportaal 
Nieuwe mensen 
Corona nieuws 

19.55 Mattijs 

KNVB 
Mededelingen Henk Mededelingen Maarten 
Voorstellen Ellen ter Avest 
023 competitie, 7-7 voor 19+ 
Diversiteit, inclusie en clubarbitrage (Manifest) 

20.00 
 
15 min 
05 min 
 
10 min 
10 min 

Maarten 
Henk 
 
Ellen 

Manifest stand van zaken 
juni afspraak volgt. Oproep voor vrijwilligers thema-invulling 3 
punten, zie boven. Niet de bestuurder maar betrokkenen uit de 
club.  

20.40 
10 min 
 
05 min 

Rutger Jan 

Afsluiting 20.50 Guido 

 

 

  



Punt 1; mededelingen 

 

Gasten, Marrianne van den Berg Gem E’de, Mattijs Sportaal, Maarten Vruggink, 

Henk Bolhaar, Ellen ter Avest en Arjan Hesselink KNVB. 

 

Victoria heeft het Manifest getekend. 

 

Achilles E. 

 

De vergadering wordt bijgepraat over de huidige stand van zaken. Een afvaardiging 

vanuit de Twentse amateur voetbalclubs praat eind juni met de directeur van de 

KNVB. Hoewel er zowel van de gemeente als van de KNVB niet veel valt te 

verwachten. 

 

Sportaal heeft een commercieel tarief gesteld voor de PFA, indien de velden puur 

door de PFA worden gebruikt. Dit geldt dus niet bij wedstrijden onder de noemer 

Achilles. 

 

In deze online bijeenkomst willen we er niet over discussiëren maar eerst het 

gesprek met de KNVB afwachten.  

 

FC Twente/Heracles Academie heeft een initiatief, het Regioplan, en wil dit graag 

met de regionale clubs bespreken. Niet alleen maar een scoutingapparaat maar ook 

een samenwerking met de clubs om het niveau van kader en trainingen naar een 

hoger niveau te tillen 

 

Mocht er behoefte aan zijn dan, kunnen we nog een online bijeenkomst regelen met 

betrekking tot deze casus. 

 

Website 

 

Enkele verenigingen hebben inmiddels een link naar de website van de FEV op hun 

clubsite geplaatst, zoals afgelopen januari gevraagd. De een op de voorpagina, de 

ander tussen andere links. Verzoek aan de overige clubs: plaats ook een link naar 

https://www.feenvo.nl/ (voor een banner zie bijlage).  

 

Punt 2; Missie, visie, taken bestuur 

 

Onder het kopje “Over ons” op de website van de feenvo.nl kun je de missie, visie en 

taken van het bestuur vinden. Ontmoeten, verbinden en innoveren zijn onze 

hoofdtaken. 

 

  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.feenvo.nl%2F&data=04%7C01%7Ctdewit%40rocvantwente.nl%7C2447f931177840c2eae308d9207279b4%7Cbbf63f12ffda40f993eea4e59d1649cf%7C0%7C0%7C637576498300999974%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=UVQ2WnnDyBdlVTjqn4fD8NeueFO7U87i%2FE7Q14OalaE%3D&reserved=0


Punt 3 Gemeente Enschede 

 

Marrianne heeft een presentatie gedeeld over de clustering. Dit is gestart met de 

terugblik van het afgelopen jaar hoe de gesprekken gestart zijn met Robert Schrama. 

Gesprekken met de clubs betrokken bij Enschede Zuid en Enschede Oost, daarnaast 

ook met Diekman (Oost). Toen werd bekend dat Twente ook bij Diekman komt en er 

moet dan plaats gemaakt worden door de andere clubs. 

 

Er is een haalbaarheidsstudie voorgelegd aan het College van B&W en 

Gemeenteraad voor Diekman Oost en Enschede Zuid. 

 

MFSA Enschede-Zuid: een intentieverklaring is getekend door 3 verenigingen 

(Victoria, Aramea en Suryoye). Er moet wel een 4e vereniging bij voor de 

haalbaarheid. Daarnaast moeten er gesprekken blijven plaatsvinden met TVV en 

SVV. 

 

Clustering Enschede-Oost/ Glanerbrug is op korte termijn niet haalbaar, dit wordt na 

de zomer opnieuw opgepakt. 

 

Deelproject herontwikkeling Diekman-Oost: een intentieverklaring is getekend door 8 

verenigingen (EFC PW, SC Enschede, De Tubanters, EHC, ERC ’69, de Broncos, 

Twente ’05 en Disc Devils Twente) en de Stichting Vrienden Van Zuid-Eschmarke. 

 

Volgend jaar verhuizen is ambitieus voor Zuid en als dit goedgekeurd wordt, ben je 

nog wel bezig met de uitvoering. Als de Raad groen licht geeft zal het niet eerder dan 

2024 gereed zijn.  

 

SVV vraagt zich af of er geen mogelijkheid om iets tijdelijks te krijgen, omdat de 

leden nu weg gaan, omdat er geen duidelijkheid is. Guido geeft ook aan dat SVV het 

wel verdient om nou duidelijkheid te krijgen. TVV geeft ook aan dat er continu wat 

anders beloofd wordt en elke keer weer wordt de datum verschoven en is er geen 

geloofwaardigheid naar de leden toe. Het zal door Marrianne echt meegenomen 

moeten worden hoe ze met SVV en TVV om willen gaan, omdat dit nog totaal 

onduidelijk is. 

 

Met het oog op de Gemeenteraadsverkiezingen is het mooi om aan de voorkant al 

invloed uit te oefenen geeft Maarten Vruggink aan, hij roept aan tot samenwerking en 

ga die lobby samen aan. 

 

  



Punt 4; Sportaal 

 

Sportaal geeft de felicitaties aan Henk Bolhaar met zijn Koninklijke onderscheiding 

en de Twente Vrouwen met hun behaalde kampioenschap in de Eredivisie. 

 

Mattijs geeft aan dat het groot onderhoud van de meeste velden afgerond is, vraag is 

om zo nodig te bewateren. Er worden 3 kunstgrasvelden vervangen en de bermen 

gesaneerd. Er wordt door Sportaal ook steeds meer gekeken hoe mee te kunnen 

helpen om verenigingen te ondersteunen bij het onderhoud van de velden bij 

extreme droogte, dan wel regen. 

 

PFA Achilles is geen makkelijke situatie en daar wordt, zoals hierboven reeds 

vermeld, een commercieel tarief gehanteerd. 

 

Oproep van Mattijs aan iedereen; mail naar Mattijs dat jullie akkoord geven aan de 

KNVB voor het verstrekken van de ledenaantallen. Er moeten zaken uitgerekend 

worden i.v.m. de clustering etc. Mocht je het er niet mee eens zijn, dan is dit ook 

goed, maar is het fijn dit wel door te geven aan Mattijs. Mattijs mailt alle verenigingen 

met de vraag akkoord te geven. 

 

Mocht er behoefte zijn aan wie op welke plek zit bij Sportaal dan kan je contact 

opnemen met Mattijs, hij is voor 90% het aanspreekpunt en voor de overige partijen 

is dat Jasper Agelink. 

 

Punt 5; KNVB 

Henk 

KNVB heeft niet zo’n goede prognose wegens het wegvallen van veel inkomsten 

zoals wedstrijdgelden. Volgend jaar wordt er nog een groter tekort verwacht. Wat 

heel zorgelijk is zijn de ledenaantallen, er was rekening gehouden met een daling 

van 2% maar dit wordt zo’n 3%. De aanwas van nieuwe leden blijft flink achter. Ze 

gaan er vanuit dat dit zich doorzet en er steeds minder leden zullen zijn elk jaar. 

Maarten 

Een mededeling van persoonlijke aard; zoals Henk al aangegeven heeft zijn er 

verschuivingen binnen de KNVB gaande. Maarten gaat het EK Zaalvoetbal 

organiseren en daar gaat hij zich vanaf juli mee bezig houden voor een periode van 

ruim 7 maanden. Zijn verenigingsadviseurschap voor deze regio wordt voor deze 

periode overgenomen door Ellen ter Avest. Ellen woont in Wierden en gaat vanaf 1 

juli Maarten vervangen. Ze is nu werkzaam als medewerker clubarbitrage. Ongeveer 

4,5 jaar geleden is ze begonnen als verenigingsadviseur in de regio Twente, 

waardoor ze geen vreemde is in deze regio. De personele wisselingen zullen ook 

nog per mail doorgegeven worden. 

 



Ellen 

We zijn gestart met een opleiding tot clubarbitrage samen met de SEO. Na de zomer 

worden deze cursusavonden verder opgepakt. Dit is door de corona nog niet 

helemaal opgestart. 

Arjan Hesselink 

Informatie over de JO23, gestart door een onderzoek naar die leeftijdscategorie. Er is 

veel uitstroom in die doelgroep en ze zien wel wat in een verlengde competitie in die 

categorie. Verenigingen B categorie kunnen er nu ook mee starten en ze mogen 

kiezen voor de za of zo. In deze regio is het meeste op de zaterdag. 

Voor deze doelgroep (19+) willen we ook kijken of we 7*7 kunnen gaan voetballen. 

Door middel van deze competitie wordt er extra aandacht aan deze doelgroep 

gegeven en gekeken hoe ze toch kunnen blijven voetballen. Het is nog afhankelijk 

hoe dit vorm gaat krijgen, ook qua hoe vaak wordt er dan gespeeld etc.  

Diversiteit, inclusie  

Er zijn op dit moment erg actuele thema’s binnen de KNVB waar veel mogelijkheden 

zijn voor ondersteuning van de KNVB.  

 

Veel informatie op https://eentweetje.knvb.nl/ 

Punt 6; Manifest stand van zaken 

Rutger-Jan wil voor de zomervakantie een bijeenkomst beleggen met de 

contactpersonen van het Manifest om de uitslag van de enquêtes te bespreken, 

maar ook een planning maken en een overlegstructuur zodat hier gelijk in het nieuwe 

seizoen mee gestart kan worden. Deze bijeenkomsten kunnen dan tussen de FEV 

bijeenkomsten in komen te zitten. 

Het is wel van belang dat elke club een afgevaardigde stuurt (dit hoeft dus niet 

iemand uit het bestuur te zijn).  

Juni afspraak volgt. Oproep voor vrijwilligers thema-invulling 3 punten, zie 

boven. Niet de bestuurder maar betrokkenen uit de club. 

 

Punt 7; afsluiting 

 

Twente Heracles bijeenkomst;  

 

TVV en Udi wel, Vogido (niet direct) 

 

Sparta, PW, SVV, Drienerlo geen interesse 

 

Victoria, Sparta en LSV zijn rechtstreeks benaderd  

https://eentweetje.knvb.nl/

