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Nog even en COVID-19 heeft ons een jaar van ons verenigingsleven gekost. Maar gelukkig gloort er
hoop aan de horizon. COVID-19-VACCINATIE kan zomaar het (tover)woord van 2021 worden. Met
een beetje geluk gaan we ergens in het voorjaar weer een beetje terug naar het oude
verenigingsnormaal. Voor nu echter weer een nieuwsbrief om u bij te praten over waar we ons de
afgelopen maanden mee bezig gehouden hebben of ons de komende tijd denken bezig mee te gaan
houden.
De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen
Vanaf alle kanten komt informatie over de WBTR op u af. Om niet achter te blijven doen wij ook
maar eens een duit in het zakje. Onze conclusie tot nu toe: informatie genoeg, maar niet altijd
eensluidend. Het wachten is dan ook tot publicatie van de gehele wet in Staatsblad zodat de
gewijzigde artikelen in de juiste context geplaatst en gelezen kunnen worden.
In het kort:
De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (bron wbtr.nl) gaat in op 1 juli 2021 en is bedoeld om
het bestuur en toezicht van onder meer verenigingen en stichtingen te verbeteren. Het wettelijk
vastleggen van taken, bevoegdheden, verplichtingen en aansprakelijkheid volgt op incidenten en
wantoestanden bij grote scholengemeenschappen en woningcorporaties. De overheid wil met de
wet voorkomen dat wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, zelfverrijking, misbruik van
posities en andere ongewenste activiteiten verenigingen en stichtingen schaden.
Onderwerpen die in de wet aan de orde komen zijn o.a.:
 (Bestuurlijke)Verplichtingen
 Aansprakelijkheid
 Tegenstrijdige belangen
 One tier board
 Ontstentenis- en beletregeling
 Beperking meervoudig stemrecht binnen het bestuur
 Verwerking regelgeving in de statuten
 In statuten van verenigingen of stichtingen moet staan hoe wordt omgegaan met situaties
waarin er tijdelijk geen bestuurslid of toezichthouder is. Dat geldt dus ook als een
bestuurszetel vacant is.
Ook op de website van de KNVB is informatie over de wet te vinden (Info WBTR KNVB).
Arnhems Sport- en beweegakkoord
Het Arnhemse Sport- en beweegakkoord krijgt steeds meer vorm. Nu nog uitgerold in 3 wijken,
straks door heel Arnhem. Voor het ontplooien van activiteiten is zelfs een subsidieregeling in het
leven geroepen waar iedereen, dus ook de voetbalverenigingen, hun voordeel mee kunnen doen.
Meer informatie over dit onderwerp is te vinden op https://www.sportinarnhem.nl/sportakkoord/.
Het Arnhems Sport- en Beweegakkoord: de snelste weg naar betrokken wijkparticipatie. Zowel voor
verenigingen als voor de bewoners.

Ondermijningsrisico’s in de Gelderse sportsector
Vanuit de provincie Gelderland wordt, door onderzoeksbureau DSP- groep, onderzoek gedaan naar
de (aard en omvang van) inmenging van criminelen in de Gelderse sportwereld. In deze fase van het
onderzoek praten zij met gemeentelijke stakeholders vanuit de sport- en veiligheidshoek. Ook de
AVF is via de gemeente gevraagd om begin december via een MS-teams vergadering aan het
onderzoek deel te nemen, een aanbod waarvan wij uiteraard dankbaar gebruik gemaakt hebben.
Niet dat wij signalen hebben dat er binnen het Arnhemse voetbal iets mis is, maar wel om vooraan in
de informatiestroom over dit onderwerp te komen. Voorkomen is namelijk altijd beter dan genezen.
Wordt (hopelijk niet) vervolgd.
Aanslag OZB-belasting 2021
Hoewel het de gemeente zou sieren als ze de aanslag OZB-belasting voor 2021 achterwege zou laten,
is dat niet iets waar we op dit moment automatisch vanuit kunnen gaan. Het heffen van OZB is een
keuze waar bij de uitvoering voor verenigingen meerdere opties (volledig, goedkoper heffingstarief,
teruggave) mogelijk zijn. Mocht uw vereniging verrast worden met een OZB-aanslag laat het ons dan
meteen even weten. Gaan wij er direct mee aan de slag om te kijken of de heffing teruggedraaid dan
wel tegen het goedkoopste heffingstarief opgelegd kan worden.
Financiële compensatieregelingen en de BOSA-regeling
Het afgelopen jaar zijn we overspoeld met informatie over financiële regelingen om het COVID-19
leed voor de verenigingen wat te verzachten. Maar wat is nu de actuele stand van zaken rondom
deze regelingen, welke kunnen c.q. mogen momenteel nog aangevraagd (TVL kwartaal 4 2020, NOW
3.0) worden en wat kunnen we voor het jaar 2021 (nieuwe ronde, nieuwe kansen???) verwachten.
Meer informatie daarover vind je op https://www.knvb.nl/info/62106/financiele-regelingen. Deze
pagina maakt deel uit van de uitgebreide KNVB (website)omgeving over het coronavirus
https://www.knvb.nl/themas/coronavirus. De informatie die daarop valt te lezen maakt het
bezoeken van de pagina’s meer dan de moeite waard.
2e Bijeenkomst Penningmeesters
De bijeenkomst van 19 augustus met de penningmeesters van de verenigingen over de
(financiële)gevolgen van COVID-19 is letterlijk en figuurlijk uitermate waardevol gebleken. Niet alleen
heeft het uiteindelijk harde valuta voor de verenigingen opgeleverd, ook heeft het ons als Arnhems
voetbal sterker op de kaart richting gemeentelijke politiek maar ook de KNVB en andere
voetbalfederaties gezet. Mede op verzoek van de KNVB willen we dan ook een 2e sessie organiseren
om in te zoomen op de 2e helft van het seizoen.
Wij als bestuur zouden het zeer waarderen als bij voorkeur de penningmeesters van uw verenigingen
wederom aansluiten bij de bijeenkomst die we op maandag 11 januari 2021, aanvang 19.30 uur
willen houden in de kantine van v.v. Eldenia. Een nadere uitnodiging hiervoor volgt binnenkort. Maar
het kan wat ons betreft zeker geen kwaad de datum nu al in de agenda (van de penningmeester) te
blokkeren.
KNVB Aanvalsplan Ons Voetbal is voor iedereen
De KNVB staat pal voor het motto “Voetbal is er voor iedereen. Iedereen is welkom, ongeacht
afkomst, huidskleur, religie, geslacht of seksuele voorkeur” (Zie ook Ons voetbal is voor iedereen).
Om dat gedachtengoed nog eens extra te benadrukken c.q. onder de aandacht van de verenigingen
te brengen is de KNVB voornemens een thema-avond over dit onderwerp te organiseren.
Hoe en in welke vorm is nu nog onbekend en volgt, maar het kan wat ons betreft zeker geen kwaad
om in deze nieuwsbrief alvast een vooraankondiging voor deze thema-avond te geven. Want als
ergens sprake is van diversiteit dan is het wel binnen onze eigen Arnhemse voetbalwereld en hoe
goed we er met zijn allen nu al mee omgaan, het kan en moet misschien nog wel beter. Want bij dit
onderwerp kan je het wat ons betreft nooit goed genoeg doen.

Algemene ledenvergadering 2021
Daar waar we in de goede oude tijd altijd de 2e of 3e week van januari onze Algemene
Ledenvergadering gehouden hebben, zetten we dit jaar alsnog even in de vertraging. Pas als de
maatregelen rondom COVID-19 ons toestaan om op onze bekende gezellige wijze in een clubgebouw
onze jaarvergadering met aansluitende borrel te houden komen we met een datum. In principe
geven de statuten ons de ruimte tot 1 juni, dus we hebben nog even de tijd. Eindigen we nu gewoon
met:

HET BESTUUR VAN DE ARNHEMSE VOETBAL FEDERATIE WENST
IEDEREEN PRETTIGE FEESTDAGEN EN EEN COVID-19 VRIJ 2021.

Bestuur AFV

