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›› Jeroen Doting en Danny van der Kelen leg-

gen namens Team Relocations uit:

Jeroen Doting: “Een transfer heeft een grote 

impact. Niet alleen op de desbetreffende 

speler, maar zeker ook op zijn gezin. Een nieuw 

land, een nieuwe club. Andere normen en 

waarden. Waar ga ik wonen? Waar gaan mijn 

kinderen naar school? Team Relocations is 

gespecialiseerd in begeleiding van het gehele 

relocation traject en voert alle services persoon-

lijk én professioneel uit. Team Relocations 

neemt op deze manier een aantal zorgen uit 

handen voor zowel de club als de speler.”

Doting vervolgt: “Tijdens de management- 

bijeenkomsten van de FBO in november vorig 

jaar zijn wij in de gelegenheid gesteld ons te 

introduceren aan de diverse BVO’s. Zowel 

de FBO als Team Relocations zijn van mening 

dat de dienstverlening zoals wij die bieden 

van toegevoegde waarde kan zijn voor de 

diverse clubs. Dit heeft ons doen besluiten per 

1 januari 2012 toe te treden als partner van 

de FBO.”

Op 23 en 25 mei jl. heeft Team Relocations 

tijdens de managementbijeenkomsten in Zeist 

en Hoenderloo een tweetal transfervoorbeel-

den gepresenteerd en inzicht gegeven in de bij 

de casus behorende tarieven. De aanwezige 

vertegenwoordigers van de clubs reageerden 

positief op deze presentatie en erkenden de 

meerwaarde.

Van der Kelen: “Tijdens de management-

bijeenkomsten hebben we de dienstverlening 

gepresenteerd als een menu-kaart.

Men kan zelf kiezen uit de verschillende

diensten. Maar uiteraard willen de clubs graag 

ook inzage hebben in onze tarieven”. 

Jeroen Doting: “Om de clubs goed van dienst 

te kunnen zijn hebben wij onze Services & 

Fees daarom nu ook op de site van de FBO 

geplaatst. Dit biedt een goed en transparant 

overzicht van de dienstverlening van Team 

Relocations en geeft de club een duidelijk 

prijsinzicht met betrekking tot de verschil-

lende diensten. Kosten overigens die men 

volgens de FBO ook bij de spelersmakelaar 

zou moeten kunnen neerleggen.” 

De presentatie van Team Reloactions is te 

downloaden via het intranet gedeelte van de 

FBO website via het kopje ‘Managementbij-

eenkomsten’. Daar is tevens het overzicht van 

de ‘Services & Fees’ te vinden.

Voor verdere vragen aangaande dit onder-

werp kunt u uiteraard contact opnemen met 

de FBO of met Team Relocations zelf. De 

contactgegevens van Team Relocations zijn 

te vinden via de partnerpagina op de website 

van de FBO.

dienstverlening team relocations
Sinds 1 januari jl. is Team Relocations formeel partner van de FBO. Maar wat kan 

Team Relocations eigenlijk voor een club betekenen?
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›› Op 17 augustus a.s. organiseert de FBO voor 

de vijfde maal het Nederlands kampioenschap 

golfen betaald voetbal. Dit kampioenschap 

biedt de leden van de FBO de mogelijkheid te 

strijden om de individuele en collectieve titels, 

terwijl er op een informele wijze vooruitgeke-

ken kan worden op het komende seizoen.

Alle leden van de FBO hebben inmiddels een 

uitnodiging ontvangen om op 17 augustus a.s. 

deel te nemen aan het toernooi dat zal plaats-

vinden te Nunspeet, op de 18-holes baan van 

het Rijk van Nunspeet. De uitnodiging geldt 

voor zowel de directie, als voor medewerkers 

en/of sponsors van een club. 

Het programma van het golftoernooi is als 

volgt:

- Vanaf 11.00 uur Ontvangst

- 12.00 – 13.00 uur Lunchbuffet

- 13.00 uur Start wedstrijd

- 18.00 uur Borrel / opfrissen

- 19.00 uur Prijsuitreiking en diner

Het Nederlands kampioenschap golfen betaald 

voetbal wordt mogelijk gemaakt door onze 

partners Menzis, Wannet Sports Insurance, 

Team relocations, USG-Juristen en door golf-

baan Het Rijk van Nunspeet.

Voor nadere informatie aangaande dit onder-

werp, kunt u contact opnemen met Simone van 

den Bos via telefoonnummer 0343-438436 of 

via e-mail: simone.vandenbos@fbo.nl

golfdag Fbo

agenda
5 augustus

Bestuurdersbijeenkomst 

Betaald Voetbal

17 augustus

FBO golftoernooi

31 augustus

Transferdeadline

›› De FBO is de afgelopen maanden bezig 

geweest met het updaten van de FBO model-

transferovereenkomsten. 

De FBO kent vanaf heden  vier verschillende 

modelversies; twee Engelse versies voor een 

internationale transfer (koop en verkoop) en 

twee Nederlandse versies voor een nationale 

transfer (tweepartijen en driepartijen). De 

nieuwe model transferovereenkomsten

Minimumloon per 1 juli 2012
›› De hoogte van het wettelijk minimumloon 

wordt twee keer per jaar aangepast aan de ge-

middelde loonstijging. Per 1 juli aanstaande zal 

het wettelijk minimumloon worden aangepast 

en worden verhoogd. 

Dientengevolge zal het wettelijk bruto mini-

mumloon  voor werknemers van 23 jaar en 

ouder bij een volledig dienstverband per 1 juli 

a.s. € 1.456,20 per maand, € 336,05 per week 

en € 67,21 per dag bedragen.

Op basis van bovengenoemde bedragen zijn 

tevens de navolgende wettelijke minimum-

jeugdlonen vastgesteld:

Bovenstaande bedragen gelden ingeval van 

een werknemer die een volledige werkweek 

werkt, meestal bestaande uit 36, 38 of 40 uur 

per week. Voor een werknemer die minder 

werkt, is het minimumloon evenredig lager. 

Voor jongeren onder de 15 jaar bestaat (nog) 

geen wettelijk minimumloon.

22 jaar:  €  1.237,75 per maand

21 jaar:  €  1.055,75 per maand

20 jaar:  €    895,55 per maand

19 jaar:  €    764,50 per maand

18 jaar:  €    662,55 per maand

17 jaar:  €    575,20 per maand

16 jaar:  €    502,40 per maand

15 jaar:  €    436,85 per maand

modellen bevatten de meest voorkomende 

(optionele) afspraken en zijn zoveel als mogelijk 

in lijn geschreven met de van toepassing zijnde 

regelgeving en meest recente jurisprudentie.

De modellen zijn te downloaden via het intra-

netgedeelte van de website www.fbo.nl.

Op deze site vindt u naast bovengenoemde 

transfermodellen tevens modellen voor onder 

meer spelers-, sponsor- en spelersmakelaars-

contracten.

De FBO raadt de clubs aan zoveel als mogelijk 

van deze (alsmede de andere binnen de FBO 

aanwezige) modellen gebruik te maken. Zulks 

teneinde onduidelijkheden en (veelvoorko-

mende) misstappen te voorkomen.
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Wat is een cookie?

Een cookie is een bestandje dat door een website op de computer van 

de bezoeker wordt geplaatst en waarin, door die website, status-infor-

matie kan worden opgeslagen. Bij een volgend bezoek zal de website 

de gegevens in de opgeslagen cookie gebruiken voor verschillende 

doeleinden. Er zijn verschillende soorten cookies. 

•  Strikt noodzakelijke cookies: deze cookies worden gebruikt puur voor 

het uitvoeren van een door de bezoeker opgevraagde dienst. Denk 

bijvoorbeeld aan de cookies die er bij het bezoek van een webwinkel 

voor zorgen dat het winkelmandje de gekozen producten onthoudt. 

•  Niet-strikt noodzakelijke cookies: denk hierbij met name aan tracking 

cookies. Dit zijn cookies die het surfgedrag van de bezoeker bijhou-

den waardoor een zeer specifiek profiel van deze persoon wordt 

opgebouwd. Dit profiel kan dan bijvoorbeeld weer gebruikt worden 

voor reclamedoeleinden. 

Informeren en toestemming!

De nieuwe wetgeving heeft vooral consequenties voor de niet-strikt 

noodzakelijke cookies. De wetgever vindt dat de bezoeker van een web-

site vooraf uitdrukkelijke toestemming moet hebben gegeven voor het 

plaatsen van dit soort cookies. De bezoeker moet daarnaast bij het geven 

van zijn toestemming duidelijk en volledig geïnformeerd zijn over, onder 

meer, het doel van de cookie, de duur dat deze actief blijft en wie toegang 

krijgt tot de gegevens die met de cookie worden verzameld. 

Het opnemen van deze informatie in de 

privacy settings alleen is niet voldoende.

De informatie moet eenvoudig op de 

website te vinden zijn, bijvoorbeeld via een 

pop-up scherm. Op dit scherm kan dan met-

een toestemming gevraagd worden. Deze 

goedkeuring hoeft overigens niet verleend 

te worden voor iedere individuele cookie: het 

is toegestaan de cookies te groeperen naar 

soort en doel van de cookies. Een bezoeker 

hoeft ook niet bij elk herhaald bezoek van een 

website opnieuw toestemming te geven nadat 

hij reeds een keer toestemming heeft gegeven. 

De toestemming blijft geldig gedurende de levensduur van de cookie, 

tenzij de werking van de cookie gewijzigd wordt of de bezoeker zijn 

toestemming intrekt. Dit laatste moet altijd mogelijk zijn. De plaatser 

van de cookie dient te kunnen bewijzen dat de bezoeker toestemming 

heeft verleend. 

Let op: de hierboven genoemde informatieplicht en het toestemmings-

vereiste zijn niet van toepassing op de strikt noodzakelijke cookies! 

Wat moet u nog meer doen?

Van belang is nog op te merken dat er bij alle soorten cookies sprake 

kan zijn van een verwerking van persoonsgegevens. Dit houdt in dat de 

Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing is. Dit betekent 

dat wanneer u bijvoorbeeld tracking cookies plaatst u te allen tijde 

hiervan melding moet maken bij het College Bescherming Persoonsge-

gevens. Daarnaast moet u voldoen aan de verzoeken van de bezoeker 

tot inzage en correctie van de van hem bij u bekende gegevens.

Wat wanneer u niet aan de cookieregels voldoet?

Stel: u vraagt geen toestemming of geeft onvoldoende informatie over 

de cookies die u plaatst, wat zijn dan de gevolgen? Volgens de wet kun-

nen in zo’n geval zowel de OPTA als het College Bescherming Persoons-

gegevens als toezichthouders optreden. Zij hebben de mogelijkheid 

om bij overtreding van de wet aanzienlijke boetes op te leggen, die 

gemakkelijk in de tienduizenden euro’s kunnen lopen. Daarnaast kan 

de bezoeker u aansprakelijk stellen voor het schenden 

van zijn recht op privacy en daarbij een schadever-

goeding eisen. Dit geldt overigens ook wanneer u 

niet zelf deze cookies plaatst, maar advertenties 

of diensten van derden hiervoor verantwoor-

delijk zijn. Het is en blijft uw website en dus uw 

verantwoordelijkheid wat er op computers van 

bezoekers geplaatst wordt.

de nieuwe cookie wetgeving
Op 5 juni 2012 is de nieuwe Telecommunicatiewetgeving in werking getreden, waarmee nieuwe – strengere 

– regels op het gebied van cookies zijn geïntroduceerd. Het kan zijn dat u op uw clubwebsite ook gebruik 

maakt/laat maken van cookies. Als club zijnde wordt u door de wetgever dan verantwoordelijk geacht voor 

de naleving van de nieuwe wetgeving. Reden waarom de FBO het belangrijk acht u kort te informeren over 

wat de nieuwe regels precies inhouden.  

Voor meer informatie 

over de cookiewet-

geving kunt u contact 

opnemen met de FBO. 
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Programma
››  Op 5 augustus a.s. vindt vanaf 12:00 uur 

in de Amsterdam Arena de Bestuurders-

bijeenkomst Betaald Voetbal plaats. Deze 

bijeenkomst heeft vorig jaar voor het eerst 

plaatsgevonden en is mede op initiatief van 

de FBO ontwikkeld. De bijeenkomst wordt 

georganiseerd vanuit KNVB Expertise en 

is bedoeld voor (nieuwe) bestuurders en/of 

RvC-leden in het betaald voetbal.

Voorafgaand aan de bijeenkomst vindt er 

optioneel een introductielunch plaats waarin 

de entiteiten FBO, CED, ECV en KNVB 

zichzelf (kort) zullen voorstellen aan nieuwe 

bestuurders en/of RvC-leden.

 

Meer informatie over de bijeenkomst kunt u 

vinden bij KNVB Expertise via 

expertise@knvb.nl,

jurrie.groenendijk@knvb.nl

of telefoon 0343 499349.

Wij hopen nieuwe bestuurders en RvC-leden 

binnen het betaald voetbal op 5 augustus a.s. 

persoonlijk te mogen ontmoeten.

introductiebijeenkomst 
nieuwe bestuurders

››  USG Juristen is per direct toegetreden 

als nieuwe partner van de FBO

USG Juristen is opgericht in 1993 en maakt 

sinds 2007 onderdeel uit van USG People. 

USG Juristen vertegenwoordigt meer dan 

100 juristen die uitblinken in hun vakgebied 

en ervaring hebben in de advocatuur, het 

bedrijfsleven of binnen de overheid. USG 

Juristen is marktleider in het leveren van 

juridische kennis en capaciteit. 

In de volgende editie van VoetbalZaken zal 

USG Juristen (en haar dienstenpakket) nader 

aan u worden voorgesteld.

usg Juristen 
nieuwe partner Fbo

››  Het programma van de bijeenkomst ziet er als volgt uit:

12.00 – 13.00  Introductielunch voor nieuwe bestuurders 

(optioneel)

13.00 – 13.30 Inloop en ontvangst

13.30 – 13.40 Opening

13.40 – 14.10  “Je kunt pas goed toezien, als je het door hebt”

  Jan Stolker, Programma voor Commissaris-

sen en Toezichthouders, Erasmus School of 

Accounting & Assurance

14.10 – 14.40  Unieke kenmerken van besturen in het betaalde 

voetbal

 Dick van Well, president-commissaris 

 Feyenoord

14.40 – 15.00 Break

15.00 – 16.00 Tafeldiscussies o.l.v. experts

 • Jan Stolker

 • Paul Nobelen

 • Gerard Bergers

 • Henk ten Cate

 • Kristian Gotsch

16.00 – 16.30 Conclusies en afsluiting

16.30 – 18.00 Borrel en diner

18.00 – 20.00 Johan Cruijff Schaal: PSV – Ajax


