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Geschiedenis

 De BAV is in 2013 ontstaan uit een fusie 

tussen BZV en LBA.

 Deze belangenorganisaties bestaan al sinds 

1946 en zijn door Uw voorgangers opgericht



Wat is de BAV?

 BAV is een belangenorganisatie van en voor  

alle amateur voetbalverenigingen.

Ongeveer 1500 voetbalverenigingen 

landelijk zijn lid van de BAV.



Doelstelling

 De BAV helpt aangesloten voetbalverenigingen met 

adviezen wanneer er vragen of problemen zijn.

 De BAV is ondersteunend en adviserend.



Organisatie

 De BAV is een landelijk organisatie

 De BAV heeft 6 districten w.o. Oost

 Elk district beschikt over afgevaardigden

 De afgevaardigden hebben veel kennis over 
voetbalgerelateerde zaken



Waarom de BAV?

 De BAV is betrokken bij de lidverenigingen en 

 bezoekt, op uitnodiging, uw receptie bij 

kampioenschap en of jubileum

 In het afgelopen seizoen zijn in oost c.a. 85 vragen en 

complexe onderwerpen afgehandeld door ons team. 

 De BAV is onder meer gesprekspartner en heeft 

adviesrecht bij de KNVB en geeft advies. 

 De BAV heeft een informatieve website en een 

vraagbaak voor de meest voorkomende problemen



Tijdens de jubileumreceptie van lidvereniging

VSCO overhandigt de BAV als cadeau een 

Derby Star voetbal aan.



De jaarlijkse Gulden Gids Award uitreiking door 

de BAV.

Dit jaar gewonnen door lidvereniging

Sportclub Genemuiden



Aangesloten verenigingen kunnen bij BAV Oost 

terecht voor vragen als: 

 Contracten (trainers etc.)

 Statuten/Huishoudelijk Reglement

 Leveranciers 

Overheden (o.a. privatisering)

 Aanleg kunstgras

 Fusies etc

 Fiscale vraagstukken.



Begeleiding/advisering op velerlei 

gebieden zoals:
 Juridische vraagstukken

 Opstellen/wijzigen van statuten of huishoudelijk regelement

 Inrichten van uw financiële administratie

 Vragen over kunstgras

 Adviezen over privatisering

 Trainers en vrijwilligers contracten

 Adviezen en begeleiden bij een fusie

 Wet en regelgeving exploitatie sportkantine

 Wetgeving Wwz Werkloosheidregeling

 Begeleiden na constatering van grensoverschrijdend gedrag of seksuele intimidatie

 Opstellen van de verplichte allergeneninformatie

 Aanvragen van VOG verklaringen 

 BAV is volledig op de hoogte van de privacy wetgeving *AVG



District Oost

Ons team: 

Harmen Veldhuis: voorzitter/secretaris

Theo Scholten: Juridisch, financieel en fiscaal advies

Herbert Heidkamp: notarieel en juridisch advies

Anton van Gurp: juridisch adviseur

Chris Kleinhaarhuis: PR, werving en behoud



Lid worden?

Graag helpen wij ook uw vereniging !!

 Wordt ook lid en meldt u aan via de secretaris van het district Oost: 

Harmen Veldhuis
06 – 53868819 

harmen.veldhuis@gmail.com

 De kosten van het lidmaatschap zijn slechts  €64,00 per jaar, bij een 
automatische incasso is het € 58,00.
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Vragen?

DISTRICT OOST

Secretariaat: Harmen Veldhuis 
Email:secrataris@bavoost.nl
Website: www.bavoost.nl of www.bav-voetbal.nl

file:///C:/Users/Eigenaar/Desktop/Documents/Word/BAV/secrataris@bavoost.nl
http://www.bavoost.nl/

