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Bijeenkomst 25 mei 2022 Federatie Enschedese Voetbalverenigingen 

Notulen 

Datum overleg woensdag 25 mei 2022 
Locatie Clubgebouw SEO 
Tijdstip 19:00 uur 
 
Aanwezig CVV Achilles Enschede; GVV Eilermark; 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; TVV; Vosta; Avanti Wilskracht; FC Twente; UDI  

  

 mk zk 
Afwezig FC Aramea 

FC Suryoye-Mediterraneo 
LSV Lonneker 
BSC Unisson 
FC Het Centrum 
Verenigingsadviseur KNVB 
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Gasten - Wethouder Zorg, Welzijn, Duurzaamheid, Sport, Participatie, Organisatie;  
- Beleidsadviseur Sport en Bewegen;  
- Projectleider Clustering; 
- Sportregisseur Sportaal;  
- Afgevaardigde ledenraad KNVB 
- Diverse gemeenteraadsleden. 
 

 

Agenda 

1. Welkom, Opening en Mededelingen 
2. Belangenorganisatie Amateurvoetval (BAV) 
3. WG Weekendvoetbal en mededelingen ledenraad KNVB 
4. Vaststelling vernieuwd Reglement FEV 
5. Stand van zaken Manifest 
6. FC Twente 
7. Gemeente inzake clustering 
8. Samenvatting bijeenkomst 
9. Afsluiting  

 
Ad. 1 Welkom, Opening en Mededelingen 

De voorzitter (vz) heet alle aanwezigen om 19:00 uur welkom en opent de vergadering. Een bijzonder woord 
van welkom is gericht aan diverse raadsleden, de heren Harmen Veldhuis en Chris Kleinhaarhuis van de 
Belangenorganisatie Amateurvoetbal (BAV), de heer Dominique Scholten, manager van de FC Twente/Heracles 
Academie, de heer Henk Bolhaar, onze afgevaardigde bij de ledenraad van de KNVB en diverse 
gemeenteraadsleden. 
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Mededelingen zijn er deze keer van Sportaal, SEO en Vogido. 
 
- Sportregisseur Sportaal begint met het complimenteren van de aanwezigen voor het invullen van de 
verenigingsmonitor. Deze is nu door 60% van alle verenigingen ingevuld waardoor sprake is van waardevolle en 
representatieve gegevens. 
Ook geeft de Sportregisseur aan dat de aangeboden services vanuit het Sportakkoord afneembaar zijn voor de 
diverse ontwikkelvraagstukken bij de verenigingen. 

- Vertegenwoordiger SEO geeft aan dat helaas de stille periodevergoeding opgehoogd moet worden van € 
25,00 naar € 27,50 en dat de SEO- contributie voor clubscheidsrechters onder 18 jaar is vastgesteld op € 1,00.  

- Voorzitter VOGIDO maakt melding dat er bij hun een scheidsrechtercursus zal worden gedraaid. Als er andere 
verenigingen zijn die ook scheidsrechters opgeleid willen hebben dan zijn deze van harte welkom om aan te 
sluiten. In dat geval dan graag even rechtstreeks VOGIDO benaderen.  
 
 
Ad. 2 Belangenorganisatie Amateurvoetbal (BAV) 

De heren Harmen Veldhuis en Chris Kleinhaarhuis informeren de vergadering over wat de Belangenorganisatie 
Amateurvoetbal voor de verenigingen kan betekenen.  

Voor de verslaglegging van hun betoog ………. zie bijlage A. 
 

Ad. 3. WG Weekendvoetbal en mededelingen ledenraad KNVB 

Onze afgevaardigde bij de ledenraad en Bondsvergadering van de KNVB geeft zoals gebruikelijk het 
belangwekkende nieuws/ontwikkelingen vanuit Zeist. 
Voor de inhoudelijkheid van deze informatie wordt verwezen naar bijlage D en bijlage D1. 

Met betrekking tot het initiatief van VOGIDO om te onderzoeken of er flexibiliteit te vinden is bij de 
jeugd/pupillen om op een ander moment te (kunnen) spelen dan de zaterdagochtend doet onze afgevaardigde 
verslag van de eerste werkgroep vergadering Weekendvoetbal en licht zijn rapportage daarover toe. 
De vertegenwoordiger van CVV Sparta heeft hierover enkele op- en aanmerkingen. Deze op- en aanmerkingen 
worden onverkort opgenomen in de notulen en zijn na te lezen in de bijlage B. 
Onderzoek van de vragen zal door de werkgroep worden opgepakt en de afgevaardigde van CVV Sparta stelt 
zich beschikbaar om in de toekomst te participeren in de werkgroep.  

 
Ad. 4. Vaststelling vernieuwd Reglement FEV 

Het concept van het vernieuwde Reglement FEV heeft twee rondes van review door de aangesloten 
verenigingen gehad en is met een pieptermijn uiteindelijk tot een definitief concept verworden. 
Voorzitter geeft aan dat hiermee de volledige vergadering instemt met het nieuwe Regelement FEV en 
verklaard dat ze hiermee per vandaag zijn vastgesteld. 
Voor de naslag is het reglement beschikbaar op https://www.feenvo.nl/over-ons 
   
Ad. 5.  Stand van zaken Manifest 
 
Thema 1:  Diversiteit/Inclusie 
Op dit moment is vanuit het Lokaal Sport-, Beweeg- & Leefstijlakkoord van de gemeente de Alliantie Gelijke 
Spelen actief. Victoria ’28, Avanti W en Rigtersbleek nemen al deel. 
De voorzitter doet een beroep op de andere verenigingen om aan te sluiten. Het zou mooi zijn als er nog zeker 
3 trot 4 verenigingen meer zouden aansluiten. 
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Thema 2: Audits 
Vertegenwoordiger PW doet verslag van de pilot audit bij de Tubanters. 
De verenigingen Drienerlo, VOGIDO, SEO en PW hebben op 26 maart j.l. een waarderende audit uitgevoerd. 
Van de audit is een verslag gemaakt en vervolgens gedeeld met de Tubanters. Alle partijen hebben positieve 
feedback gegeven op het ondernomen initiatief. 

Vanuit de werkgroep wordt een oproep gedaan om een dergelijke audit ook uit te voeren per stadsdeel. 
Het verslag zal op de FEV- site geplaatst gaan worden. (https://www.feenvo.nl/fev-bijeenkomsten)  

Thema 3: Vrijwilligers 
De penningmeester doet verslag van de werkgroep waarbij o.a. Drienerlo, LSV, BSC, Achilles, EMOS, Victoria 
’28, VOGIDO en Avanti W hebben deelgenomen aan activiteiten in dit kader. Ook waren Sportaal en FEV hierbij 
aanwezig. 
Mede dankzij de mogelijkheden vanuit het Lokaal Sport-, Beweeg- & Leefstijlakkoord van de gemeente is er 
een specialer Studio Sportaal georganiseerd en uitgevoerd door het bedrijf Start2Create. Deze inspiratiesessie 
was opengesteld voor ALLE sportverenigingen in Enschede en had de naam ‘Welkom op de club’. Het centrale 
thema was het werven, binden en behouden van vrijwilligers.  
Als uitvloeisel van deze stappen liggen er nu bij Sportaal een tweetal zaken concreet klaar voor iedereen. 
1. Een spel genaamd ‘Welkom op de club’ van Start2Create. Een spel dat je prima zou kunnen laten spelen door 
een groep vrijwilligers binnen de club. Laat ze daarbij het volgende in het achterhoofd houden: Hoe zit dat 
eigenlijk bij ons? 
Tot nu toe zijn er wisselende reacties op dit spel ontvangen variërend van kinderachtig tot hele duidelijke eye 
openers. 
2. Een online module vrijwilligersmanagement van het NOC/NSF. Duidelijk op een ander niveau waarin alles 
stap voor stap wordt doorgenomen van functieomschrijvingen tot juridische aspecten. Het zou volgens de 
werkgroep mooi zijn als je iemand binnen de vereniging kent die bijv. professioneel actief is in HRM en deze 
module voor de vereniging wil doorlopen om vervolgens een terugkoppeling te geven. 
 
Beide spelen zijn kosteloos aan te vragen bij Sportaal.  
Lossen we hiermee de problemen morgen op?  
Nee, helaas niet, maar niets doen of alleen maar klagen lijkt de werkgroep een slechtere keuze! 
 
Thema 4: Meldingsplicht 
Op dit moment is hier (nog) geen voortgang in te melden. 
 
Thema 5: Gedrag langs de lijn 
Ook hier is (nog) geen voortgang te melden. Een opvolgend initiatief door UDI en Eilermark wordt gevraagd. 
 

Ad. 6. FC Twente 
 
Dominique Scholten stelt zich voor als manager van de FC Twente/Heracles Academie. 
Hij vertelt iets over het ontstaan van de nieuwe Academie en geeft o.a. aan dat de organisatie een sterke 
doelstelling heeft om de verbinding te zoeken met de regio.  
Er is beleid gemaakt om deze doelstelling met het Regioplan tastbaar te maken en men heeft ervoor gekozen 
om er een FTE op te zetten in de persoon van Matthijs Blijham. 
Intussen zijn er meerdere Enschedese verenigingen aangesloten bij het Regioplan maar er is uiteraard ruimte 
voor meer verenigingen. Dominique geeft aan dat hij en Matthijs zeker bereid zijn om op vraag meer 
informatie te verstrekken over de doelstellingen, plannen en uitvoering van de Academie binnen het Regioplan. 

Er is een korte vragenronde waarin o.a. de toekomst van de Academie nader wordt belicht en de wijze waarop 
de Academie de beïnvloeding van de kinderen (zowel Academie spelers als spelers van de Regioteams) vorm en 
inhoud geeft. Dominique geeft een kort inzicht in het in- en uitroombeleid t.a.v. de jeugd en de mate van 
begeleiding op de ontwikkeling van het individu/de speler. 
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Ad. 7.  Gemeente inzake clustering 

De wethouder en Projectleider Clustering geven met behulp van een presentatie de nieuwe stand van zaken, 
mede naar aanleiding van de Stadhuissessie van 19 april jl. 
In de bijlages C en C1 wordt hun presentatie en verwoording integraal weergegeven. 

 

Ad. 8. Samenvatting bijeenkomst  

De voorzitter vat de avond in een paar woorden samen en spreekt vooral uit dat het een geanimeerde avond 
was met goede inbreng vanuit de verenigingen. 
Voorzitter nodigt alle aanwezigen uit om na de sluiting nog te blijven voor de ‘3e helft’ met een drankje en een 
hapje en de gelegenheid om de finale van de Conference League tussen AS Roma en Feyenoord te zien. 

 

Ad. 9. Afsluiting 

Om 21:00 uur sluit de voorzitter de vergadering nadat hij iedereen heeft bedankt voor zijn en haar inbreng en 
aanwezigheid.  
Voorzitter spreekt de hoop uit dat er bij de volgende bijeenkomst (laatste woensdag in oktober -  26 oktober 
2022) opnieuw een goede opkomst zal zijn. 

 

Bij deze notulen zijn gevoegd: 

Bijlage A  Presentatie BAV 
Bijlage B  WG Weekendvoetbal – opmerking Sparta 
Bijlage C  Agendapunt Clustering – tekstuele toelichting 
Bijlage C1  Clustering Overzicht 
Bijlage D  Bijdrage HB aan Ledenraadvergadering en Bondsraad KNVB dd 18 en 22 juni 2022 
Bijlage D1 Vragen en opmerkingen aan ledenraad 18 juni 2022 
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  Bijlage B – WG Weekendvoetbal 
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  Bijlage C – Agendapunt Clustering – Tekstuele toelichting presentatie 
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  Bijlage C1 – Overzichtsdia’s clustering in fasen 
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Bijlage D1 – Vragen en opmerkingen ledenraad KNVB d.d. 18 juni 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


