Jaarvergadering 2022 Federatie Enschedese Voetbalverenigingen
Notulen
Datum overleg
Locatie
Tijdstip

woensdag 19 januari 2022
online meeting
19:30 uur

Aanwezig

CVV Achilles Enschede; GVV Eilermark; LSV Lonneker; SEO; VV Victoria
’28; RKSV EMOS; EVV Phenix; CVV Sparta Enschede; RKSV VOGIDO;
VV Drienerlo; Sportclub Enschede; EFC PW 1885; SV Sportlust Glanerbrug;
EV&AC De Tubanters 1897

Afwezig

FC Aramea
FC Suryoye-Mediterraneo
TVV
Vosta
BSC Unisson
Avanti Wilskracht
FC Het Centrum
FC Twente
UDI
Wethouder Zorg, Welzijn, Duurzaamheid, Sport, Participatie, Organisatie;
Beleidsadviseur Sport en Bewegen;
Sportregisseur Sportaal;
Verenigingsadviseur KNVB;
Afgevaardigde ledenraad KNVB;

mk

Gasten

zk
X
X
X
X
X
X
X
X

X

Agenda
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Opening + Moment stilte
Bestuursverantwoordelijkheden
- Verslag penningmeester, kascontrolecommissie en decharge
- Verslag secretaris
- Aftreedrooster (voorzitter en penningmeester herkiesbaar, secretaris aftredend)
Voorstellen nieuwe secretaris
Gemeente Enschede (clustering, ‘klankbord’)
Mededelingen Sportaal en KNVB
Stand van zaken Manifest
Afsluiting

Aftreedrooster bestuur FEV
2022
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

2023
Voorzitter
Lid
Lid
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2024
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
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Ad. 1

Opening + Moment stilte

De voorzitter (vz) opent om 19:30 uur de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom.
Zoals te doen gebruikelijk begint de jaarvergadering met een minuut stilte ter nagedachtenis van alle in het
afgelopen jaar uit ons midden ontvallen leden.
Ad. 2

Bestuursverantwoordelijkheden

2.1

Vz. stelt voor om de notulen van de vorige vergadering tekstueel en inhoudelijk te behandelen en
vraagt de vergadering of er aanvullingen cq op- of aanmerkingen zijn.
Er zijn geen op- of aanmerkingen en aanvullingen en daarmee worden de notulen van de vorige
vergadering goedgekeurd.
Vz. vraagt nog wel een ieders warme aandacht voor het in de vorige vergadering door VOGIDO
ingebracht punt over het issue van de speelruimte/veldbezettingsgraad op de wedstrijddagen en de
daarbij mogelijk gevraagde flexibiliteit voor het plannen van wedstrijden.
Op een eerdere uitvraag voor reacties en/of toetreding tot een werkgroep is geen respons ontvangen.
Vz. doet een herhaald verzoek aan de vergadering om deze problematiek onder ogen te zien en te
zoeken naar de mogelijkheden voor deelname aan een werkgroep.
Graag reacties richten aan secretaris@feenvo.nl
Vz. EMOS geeft tijdens de vergadering aan hierover mee te willen denken.

2.2

De penningmeester presenteert zijn financieel jaarverslag. De financiële huishouding is bescheiden en
overzichtelijk. Voor wat betreft het financieel jaarverslag heeft de kascontrolecommissie (vert. SEO en
SVV ’91) haar werk gedaan en geconcludeerd dat de financiën op orde zijn en stelt de vergadering
voor om decharge te verlenen. De vergadering stemt hiermee in.

2.3

De secretaris geeft een weergave van alle bestuursactiviteiten in het afgelopen jaar en geeft verder
een overzicht van alle samenwerkings- en overlegstructuren waarin zij namens de verenigingen heeft
deelgenomen.

2.4

Aftreedrooster (zie ook blz. 1)
De voorzitter is conform de reglementen jaarlijks aftredend en herkiesbaar.
De penningmeester is volgens het rooster aftredend en stelt zich herkiesbaar voor een nieuwe
periode.
Er zijn geen tegenkandidaten waardoor voorzitter en penningmeester zijn herkozen voor een volgende
periode.
De secretaris is aftredend en stelt zich niet herkiesbaar. Vanuit de verenigingen zijn geen kandidaten
aangereikt om de vacature in te vullen. Het bestuur heeft een opvolger gevonden en deze zal vanaf
vanavond het stokje overnemen.

Ad. 3.

Voorstellen nieuw bestuurslid

De vz. stelt de nieuwe secretaris voor en geeft hem het woord om zichzelf voor te stellen.
Vz. wenst hem veel succes in zijn nieuwe rol.
Ad. 4.

Gemeente Enschede (clustering en ‘klankbord’)

De wethouder geeft een update over de ontwikkelingen rond de clusters Zuid en Oost en Diekman West.
V.w.b. de clusters geeft de wethouder aan dat er intussen positieve raadsbesluiten liggen en daarmee
financiering is zeker gesteld. Er zal nu doorgezet moeten worden naar planvorming en aan de gemeenteraad
aangeboden moeten worden.
De verenigingen die het betreffen werken constructief mee waar het gaat om het vestleggen van de ins en outs
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rond de gedachte clustering. Er zal gewerkt moeten worden aan een overdrachtsdossier voor de nieuwe
gemeentebestuurders die in dit jaar zullen aantreden. Koers en visie zullen uitgewerkt moeten worden.
Diekman West moet van de grond gaan komen. De wethouder benadrukt stellig dat de gemeente in deze
plannen niet de financier zal zijn van een BVO (lees: FC Twente). De gemeente heeft haar rol als eigenaar van
de grond en zal uitsluitend investeren in haar doelstelling om talentmanagement (niet alleen voetbal) mogelijk
te maken.
De wethouder is in gesprek met vele verenigingen en om wille van de vertrouwelijkheid van die gesprekken zal
hij hier niet over citeren of een sfeerverslag geven. Op korte termijn zal v.w.b. Diekman West (verder)
gesproken gaan worden met SEO en Sportclub Enschede. V.w.b. PW 1885 is er vooralsnog instemming dat zij
zullen verhuizen naar de oude velden van Zuid-Eschmarke.
De beleidsadviseur Sport en Bewegen geeft een update rond de ontwikkelingen binnen de Kopgroep
Sportakkoord en het Bewoners Adviesraad Sociaal (BAS).
Ook wordt kort ingegaan op het nieuw te ontwikkelen sportplatform (voorheen Sportadviesraad).

Ad. 5.

Mededelingen Sportaal en KNVB

Sportaal (door Sportregisseur Sportaal)
- Er zullen dit jaar 4 nieuwe kunstgrasvelden worden aangelegd. Sportaal zal zo spoedig mogelijk met de
betreffende verenigingen contact opnemen;
- Er wordt nogmaals op geattendeerd dat er vanuit het lokale Sportakkoord mogelijkheden worden geboden
tot het ontwikkelen van initiatieven op het niveau van de enkele vereniging, Denk hierbij aan het opleiden van
kader, het rookvrij maken de accommodatie, opleidingen voor het bestuur, werken aan een positieve en veilige
sportcultuur door aanvragen van VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) of VCP (Vertrouwens Contact Persoon).
Zie hiervoor ook http://www.samengoedinjevel.nl
- TVS Q4 Financiën – Voor de buitensport is i.v.m. het uitblijven van de invulling besloten dat de factuur van het
december termijnbedrag wordt verstuurd met een begeleidende tekst in de mail. Als er duidelijkheid is over de
regeling dan wordt dit met terugwerkende kracht verrekend.
- 17 februari a.s Studio Sportaal Welkom op de Club.
https://sportaal.nl/activiteiten/kalender/studio-sportaal-welkom-op-de-club/17-02-2022
KNVB (door Verenigingsadviseur KNVB)
- EK Futsal staat op punt van beginnen. Warm aanbevolen om de wedstrijden op TV te volgen;
- De door corona en lockdown stilgelegde competities kunnen wellicht na de volgende persconferentie weer
van start. Er volgt van de zijde van de KNVB z.s.m. informatie over het afronden van de competities;
- Er loopt op dit moment een campagne ‘Arbitragecollega’s gezocht!’. De campagne loopt voorspoedig maar
kan altijd beter. Graag aandacht hiervoor binnen de verenigingen;
- Door de KNVB wordt gewerkt aan een beloningssysteem voor verenigingen die clubscheidsrechters weten te
motiveren om verder te gaan als KNVB- scheidsrechter;
- Er worden regionaal en/of lokaal themabijeenkomsten georganiseerd in het kader van arbitrage. Kijk svp op
de site van de KNVB om meer hierover te lezen;
- Er zijn ontwikkelingen op het gebied van de functie Hoofd Opleidingen (ook wel genoemd: Jeugd coördinator
of Technisch Coördinator). Ook hierover is informatie te vinden op de site of te verkrijgen via de
Verenigingsadviseur;
- Aandacht wordt gevraagd voor deelname aan het webinar ‘Goed sportbestuur’ op 31 januari a.s
https://www.knvb.nl/nieuws/assist/assist/65727/meld-je-aan-voor-het-webinar-code-goed-sportbestuur-op31-januari
KNVB (door afgevaardigde Ledenraad)
- De afgevaardigde schetst een beeld over de scheef lopende voetbalpyramide (opbouw klassen van onder af
aan naar de top). Dit alles mede op grond van de ontwikkeling dat steeds meer verenigingen overstappen van
de zondag naar de zaterdag.
Er zijn ontwikkelingen op dit gebied gaande en gedacht kan o.a. worden aan het tot stand brengen van vier
landelijkje divisies voor de zaterdag en de zondag. Er komen van zijde KNVB bijeenkomsten en er wordt op
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aangedrongen om als vereniging hier stevig aan deel te gaan nemen.
- Waar het gaat over de deelname van voetbalscholen aan KNVB competities is de ledenraad van mening dat
samenwerking tussen verenigingen en voetbalscholen idealiter geschoeid dienen te zijn op de KNVB leest.
Onder de samenwerking zou een bij der KNVB geregistreerde overeenkomst moet gaan liggen.

Ad. 6.

Stand van Zaken Manifest

Thema Diversiteit
Sportregisseur Sportaal:
Betreft ‘Alliantie Gelijkspelen’:
Dit pilottraject wordt uitgevoerd in 2022 en in Enschede begeleid door Sportaal en de Alliantie Gelijkspelen.
Om deel te kunnen nemen is het belangrijk dat jouw club minimaal drie enthousiaste en gemotiveerde leden
heeft die samen een inclusieteam vormen. Dit inclusieteam wordt gedurende de pilot door experts van de
Alliantie Gelijkspelen opgeleid en begeleid zodat ook jouw vereniging wint aan inclusiviteit. Ook zullen ervaren
workshopleiders workshops verzorgen aan bestuurders, trainers en spelers van de vijf deelnemende sportclubs
uit Enschede zodat iedereen op de sportclub weet hoe uitsluiting kan worden voorkomen en de club
daadwerkelijk een club voor iedereen kan zijn!
Opleiding:
• Webinar voor leden inclusieteams
• Training voor bestuurders en trainers pilotverenigingen op locatie
• 2 workshops per pilotvereniging voor teams op locatie
Campagne:
• Ambassadeur per pilotvereniging
• Inspiratie op social media (podcasts, vlogs en video’s)
• All together challenge Box per pilotvereniging (o.a. regenboogaanvoerdersbanden en vlaggen)
Deskundig advies:
• Online adviesgesprek per pilotvereniging
• Ondersteuning bij opstellen van praktische richtlijnen (a.d.h.v. actieplan)
Last but not least: Dit alles wordt gratis aangeboden
Thema Audit
Voorzitter PW 1885 presenteert aan de hand van de getoonde powerpoint de uitwerking van het model tot nu
toe.
Doel van het auditen: Elkaar versterkend adviseren op ontwikkelpunten vanuit het Manifest.
Wordt vervolgd.
Vz FEV dankt voor de inbreng tot nu en geeft zijn waardering van het concrete en tijdgebonden plan.
Thema Vrijwilligersbeleid
De penningmeester geeft aan dat de ‘huiswerkopdracht’ al van diverse verenigingen tot respons heeft geleid
en spreekt de hoop uit dat andere verenigingen spoedig volgen.
Er ligt een zgn. voucher vanuit het Sportakkoord voor sportverenigingen klaar om kosteloos producten af te
nemen die het vrijwilligersbeleid en/of -problematiek kunnen ondersteunen. Op 17 februari a.s. is er een
inspiratiesessie bij te wonen die helemaal op de lokale situatie is ontwikkeld.
Zie hiervoor de site van Sportaal: https://sportaal.nl/activiteiten/kalender/studio-sportaal-welkom-op-declub/17-02-2022

Notulen Jaarvergadering 19 januari 2022

4

Thema Meldingsplicht
De betrokken verenigingen zullen in februari een uitnodiging voor een bijeenkomst ontvangen.

Thema Gedrag langs de lijn
De afgetreden secretaris geeft aan dat VOGIDO, Eilermark en UDI hebben aangegeven hieraan te willen gaan
werken. Nadrukkelijk wordt gevraagd om wat meer verenigingen te laten deelnemen.
Een snelle beschouwing van het thema heeft in de vorm van ‘noodzaak tot normeren’ vooralsnog een
gezamenlijk standpunt opgeleverd. Meer actie op dit gebied zal gaan volgen.
Vz. roept tot slot op om krachtig en actief deel te gaan nemen aan de thema’s en benadrukt hierbij dat het
vooral niet alleen bestuurders dienen te zijn die vanuit verenigingen worden afgevaardigd. Hierbij valt bijv. ook
te denken aan gemandateerde kaderleden.

Ad. 7.

Afsluiting

Vz. nodigt allen uit om de punten voor de rondvraag in de chat van Teams te zetten of deze anders via de mail
bekend te stellen bij het bestuur. De vragen worden vervolgens in de vergadering van mei dan beantwoord.
Mocht er een tijdgebonden aspect aan de inhoud van de vraag zitten dan zal het antwoord meteen over de
mail naar de leden worden gecommuniceerd.
Denk aan het reageren op de oproep veldbezetting (agendapunt 2.1) en deelname aan de werkgroep Gedrag
langs de lijn (Manifest).
Vz. dankt de aanwezigen voor zijn/haar inbreng en sluit de vergadering om 20:55 uur.

Save the date!!
Volgende FEV- bijeenkomst: woensdag 25 mei 2022 (tijd en plaats volgt).

P.S:
De in blauwe kleur vermelde tekst is voorzien van een zgn. hyperlink.
Indien u hierop klikt gaat u direct naar de betreffende internetsite waar in de tekst naar wordt verwezen.

Eindnoot:
Het FEV bestuur stelt u voor om vanuit wettelijke privacyregelgeving (AVG) geen namen meer te noemen in
haar verslaglegging en documentatie.
Hierdoor wordt het mogelijk om FEV- documenten altijd en overal voor eenieder beschikbaar te maken.
https://www.feenvo.nl/fev-bijeenkomsten
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