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VOETBAL    FOCUS
HOGE RAAD: 
BEDOELING VAN PARTIJEN NIET
VAN BELANG BIJ BEOORDELING 
ARBEIDSRELATIE

Op 6 november 2020 heeft de Hoge Raad in een civiele procedure 
een belangrijke uitspraak gedaan over de beoordeling van een 
arbeidsrelatie. De Hoge Raad heeft namelijk bepaald dat de bedoe-
ling van partijen geen rol (meer) speelt bij de vraag of een overeen-
komst moet worden gekwalificeerd als een arbeidsovereenkomst 
of als een ander soort overeenkomst (bijvoorbeeld als een overeen-
komst van opdracht). 

De kwestie was als volgt. Een 
vrouw ging in het kader van 
een participatieproject via een 
re-integratiebedrijf twee keer zes 
maanden als servicedeskmede-
werker “plaatsingswerkzaamhe-
den” verrichten bij de gemeente 
Amsterdam. Doel van deze 

aan de wettelijke omschrijving 
van een arbeidsovereenkomst, 
namelijk:
• of iemand zich persoonlijk ver-

bindt arbeid te verrichten voor 
een ander;

• daar loon voor ontvangt en;
• of er een gezagsverhouding 

bestaat met die ander.

Wordt aan deze drie elementen 
voldaan (arbeid, loon en gezag), 
dan is er in beginsel sprake van 
een arbeidsovereenkomst. Er 
wordt daarbij alleen gekeken 
naar hoe partijen in de praktijk 
uitvoering hebben gegeven aan 
de overeenkomst, en niet naar 
wat partijen hebben gewild en 
bedoeld. De uitvoering is dus be-
slissend voor de vraag of er wel of 
geen arbeidsovereenkomst is. 

De vraag is of met dit arrest van 
de Hoge Raad nu veel ZZP’ers in 
loondienst zijn of niet. De toe-
komst zal uitwijzen wat de impact 
van het arrest is voor de praktijk. 
Immers, wordt aan de omschrij-
ving van een arbeidsovereen-
komst voldaan, dan heeft diegene 
alle rechten van werknemers. 
Denk aan ontslagbescherming, 
transitievergoeding, wettelijk 
minimumloon, vakantiedagen 
en loondoorbetaling bij ziekte. Is 
diegene geen werknemer, maar 
opdrachtnemer (ZZP’er, freelan-
cer), dan gelden die rechten niet. 
Als partijen géén arbeidsovereen-
komst willen aangaan, is het dus 
belangrijk om de overeenkomst 
(van opdracht) op de juiste manier 
vorm te geven en vervolgens 
daadwerkelijk in de praktijk te 
handelen conform de gemaakte 
afspraken. 
 
Wij raden u aan om in voorko-
mende gevallen contact met ons 
op te nemen. 

plaatsing was het verbeteren van 
haar positie op de arbeidsmarkt. 
Zij ontving hiervoor geen loon 
vanwege het participatietraject. 
Zij behield haar uitkering en 
kreeg een premie van € 231,20 per 
periode van zes maanden voor 
het voldoende meewerken aan 
het traject. De vrouw stelde dat 
zij dezelfde werkzaamheden uit-
voerde als (betaalde) servicedesk-
medewerkers en dat er daarom 
sprake was van een arbeidsover-
eenkomst. Zij claimde achterstal-
lig loon over de gewerkte uren. 
Ze kreeg geen gelijk, omdat de 
rechter vond dat ze niet hetzelfde 
werk deed en het element loon 
ontbrak. Los daarvan sprak de 
Hoge Raad zich expliciet uit over 
de irrelevantie van de bedoeling 
van partijen. Hoe zit het nu?

Sinds het arrest Groen/Schoe-
vers uit 1997 was het voor de 
rechter van belang of partijen 
de bedoel ing hadden om wel of 
geen arbeidsovereenkomst te 
willen sluiten. Dit was 23 jaar lang 
vaste rechtspraak. De Hoge Raad 
oordeelt nu anders. Het gaat er 
volgens de Hoge Raad om of de 
tussen partijen overeengekomen 
rechten en verplichtingen voldoen 
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1. Wat zijn de gevolgen van de Brexit voor Britse spelers 
die op dit moment bij onze club spelen?

Vanaf 1 januari 2021 hebben spelers uit het VK net als alle andere “niet-EU 
spelers” een verblijfsvergunning en tewerkstellingsvergunning nodig om 
in Nederland te blijven wonen en werken en om door de KNVB speel-
gerechtigd te worden verklaard. Britse spelers die al voor januari 2021 in 
Nederland zijn komen wonen vallen onder het terugtrekkingsakkoord, en 
kunnen daarom vóór 31 december 2020 een aanvraag te doen voor een 
tijdelijke verblijfsvergunning, op grond waarvan zij vanaf 1 januari 2021 
rechtsgeldig in Nederland kunnen verblijven en werken in Nederland voor 
de duur van 5 jaar. De aanvraag van deze tijdelijke verblijfsvergunning 
dient door de speler zelf te worden gedaan. Iedere speler heeft hierover 
een brief ontvangen van de IND. Aangeraden wordt dan ook om de speler 
(en zijn zaakwaarnemer) hier tijdig op te attenderen. 

Hoewel het Verenigd Koninkrijk (VK) de EU heeft 
verlaten op 31 januari 2020, geldt er tot en met 31 
december 2020 een overgangsperiode, waarin het 
Verenigd Koninkrijk - dat bestaat uit Engeland, 
Schotland, Wales en Noord-Ierland - zich nog 
dient te houden aan alle EU-regels en wetten. Na 
1 januari 2021 zullen er een aantal veranderingen 
komen, met of zonder Brexit-deal. Hieronder zullen 
een aantal belangrijke vragen van clubs omtrent de 
Brexit worden beantwoord. Omdat op het moment 
van schrijven van dit stuk nog geen deal tussen 
de EU en het VK is gesloten, wordt in dit artikel 
uitgegaan van een zogenaamde “no-deal Brexit”.

>>> lees verder op pagina 5
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Uitbreiding dienstverlening  
OFSsport
OFSsport is binnen de betaald 
voetbal branche jarenlang actief 
op het gebied van administratie, 
controlling en AFAS consultancy. 
Zowel op administratief gebied als 
op het gebied van AFAS consul-
tancy werden de werkzaamheden 
met betrekking tot loonadmini-
stratie (binnen AFAS payroll) door 
derden uitgevoerd. De reden dat 
OFSsport dergelijke werkzaam-
heden niet zelf uitvoerde, had te 
maken met het ontbreken van de 
specifieke kennis van loonadmi-
nistratie en de daarbij behorende 
wet- en regelgeving die benodigd 
is om deze werkzaamheden goed 
uit te kunnen voeren.

OFSSPORT EN FBO  
INTENSIVEREN SAMENWERKING

Het afgelopen corona-jaar hebben de FBO en OFSsport steeds meer 
met elkaar samengewerkt. Vanaf 2021 willen de FBO en OFSsport de 
mogelijkheden tot intensievere samenwerking verder onderzoeken. 
Ondertussen breidt OFSsport haar dienstverlening richting clubs 
verder uit.

De afgelopen jaren hebben OFS-
sport en de FBO op regelmatige 
basis contact gehad daar waar 
het de VSO voor intermediairs, 
de NOW en het sociaal akkoord 
betrof. Onderwerpen die OFSsport 
direct raken bij de werkzaamhe-
den die zij voor de clubs uitvoeren, 
maar die ook raakvlakken hebben 
op het gebied van loonadminis-
traties en payroll (AFAS). Veel clubs 
kwamen ten aanzien van deze 
onderwerpen bij OFSsport met 
vragen. Enerzijds met vragen over 
het onderwerp zelf, maar zeker 
ook met vragen met betrekking 
tot de technische uitvoering in de 
loonadministratie dan wel AFAS.
Mede door deze ontwikkelingen 
heeft OFSsport besloten om de 
dienstverlening op het gebied 
van loonadministratie en payroll 
consultancy op te nemen in het 
aanbod van dienstverlening. 
Clubs kunnen voortaan bij OFS-
sport terecht voor het uitvoeren 
van de loonadministratie. OFS-
sport voert de loonadministratie 
zelf in AFAS, maar op verzoek kun-

nen zij de loonadministratie ook 
verrichten in de AFAS omgeving 
van de club. Het uitvoeren van 
de loonadministratie in de eigen 
AFAS omgeving brengt meerdere 
voordelen met zich mee op het 
gebed van financiële verwerking, 
maar ook voordelen om HR-
gerelateerde processen efficiënter 
in te richten en te borgen in AFAS. 
Daarnaast kunnen clubs bij OFS-
sport terecht om een scan te laten 
uitvoeren op de huidige inrichting 
van de loonadministratie dan wel 
de AFAS inrichting, indien een 
club de loonadministratie zelf 
uitvoert in AFAS.

Samenwerking met FBO
In de vernieuwde dienstverlening 
zal OFSsport namens de desbe-
treffende club gebruik maken van 
de expertise van en de samenwer-
king blijven zoeken met de FBO. 
Wijzigingen in wet- en regelge-
ving zullen periodiek met de FBO 
besproken worden, teneinde deze 
te kunnen borgen binnen AFAS 
en de dienstverlening. Bijvoor-
beeld via het toepassen van 
actuele (FBO-)modelovereenkom-
sten binnen de HR- processen 
in AFAS. Op deze manier streeft 
OFSsport samen met de FBO naar 
verdere professionalisering van de 
branche. 

CLUBS KUNNEN VOORTAAN 
BIJ OFSSPORT TERECHT 
VOOR HET UITVOEREN VAN 
DE LOONADMINISTRATIE
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Vanwege de coronacrisis zijn veel 
werkgevers in zwaar weer geraakt. 
Om werkgevers tegemoet te ko-
men, verhoogt het kabinet de vrije 
ruimte van de werkkostenregeling 
(WKR) van 1,7% naar 3% over de 
eerste € 400.000 van de loonsom 
van de werkgever. De eenmalige 
verhoging is in principe tijdelijk en 
geldt alleen voor 2020. 

De verhoging moet werkgevers 
de mogelijkheid bieden hun 
werknemers te kunnen compen-
seren voor de extra kosten die zij 
uitgeven aan werknemers zoals 
een bloemetje of een cadeaubon. 
Ook verwacht het kabinet dat het 
op deze manier een boost kan ge-
ven aan sectoren die het nu extra 
zwaar hebben.

Dit is een van de zes nieuwe belas-
tingmaatregelen die het kabinet 
neemt om ondernemers in deze 
coronacrisis verder te ondersteu-
nen.
De overige vijf maatregelen be-
treffen:
• Een verlaging van het gebruike-

lijk loon bij omzetdaling
• Maatregel voor zzp’ers: versoepe-

ling urencriterium
• Fiscale coronareserve in de ven-

nootschapsbelasting
• Uitstel inwerkingtreding wets-

voorstel Wet excessief lenen bij 
eigen vennootschap

• Betaalpauze voor hypotheekver-
plichtingen

Meer informatie vindt u op belas-
tingdienst.nl en rijksoverheid.nl

VRIJE RUIMTE WKR VERHOOGT 
NAAR 3% IN 2020

Het afgelopen jaar hebben 
de FBO en Buma Stemra ge-
sprekken gevoerd, teneinde 
te komen tot een collectieve 
(tarief)regeling voor het be-
taald voetbal. De FBO werd 
hierbij ondersteund door 
enkele clubafgevaardigden.

Afgelopen maand is hier een 
concreet voorstel uitgeko-
men, dat wij op korte termijn 
ter goedkeuring zullen gaan 
voorleggen aan de clubs. In 
het voorstel wordt ook speci-
fiek rekening gehouden met 
het huidige corona-seizoen.

FBO EN BUMA 
STEMRA NADEREN 
COLLECTIEVE 
AFSPRAAK

3. Zijn er gevolgen voor de speelgerechtigdheid van Britse spelers indien 
de tijdelijke verblijfsvergunning niet vóór 31 december 2020 is ontvan-
gen?

Nadat een Britse speler een aanvraag heeft ingediend voor een tijdelijke verblijfsvergunning, 
ontvangt de speler na enige tijd een bevestigingsbrief van de IND waarin onder andere wordt 
benoemd dat het enkele weken duurt alvorens het (fysieke) verblijfsdocument aan de speler 
wordt overhandigd. Het kan derhalve niet worden uitgesloten dat een Britse speler zijn verblijfs-
document (pas) in 2021 zal ontvangen. Conform KNVB-reglementen zou een Britse speler vanaf  
1 januari 2021 (als zijnde niet-EU speler) alsdan niet speelgerechtigd zijn, hetgeen te meer ons 
advies onderschrijft om Britse spelers tijdig het verblijfsdocument te laten aanvragen. Wij heb-
ben in dit kader afspraken gemaakt op grond waarvan een Britse speler niettemin als speel-
gerechtigd zou kunnen worden aangemerkt indien hij weliswaar nog niet over het verblijfsdo-
cument beschikt, doch wel de voornoemde bevestigingsbrief heeft ontvangen. Ons advies is 
hierbij om tijdig contact met ons op te nemen en niet de datum van 31 december 2020 af te 
wachten.

Wilt u meer weten over de gevolgen van de Brexit voor het inlenen/kopen van nieuwe Britse spelers of het verkopen/verhuren 
van spelers aan Britse clubs? Lees dan ons volledige artikel op fbo.nl/2020/12/03/brexit-faqs/

2. Wat zijn de gevolgen van de Brexit voor onze Britse spelers wanneer zij 
een transfer willen maken?

Indien een Britse speler de verblijfsvergunning in zijn bezit heeft, mag hij op basis daarvan 5 jaar 
blijven wonen en werken bij Nederlandse clubs. Deze spelers kunnen gedurende de looptijd 
van de vergunning dus ‘vrij’ binnen Nederland getransfereerd worden. Het is belangrijk om te 
weten dat de voornoemde vergunning die voor 5 jaar is afgegeven vervalt, indien de speler zijn 
hoofdverblijf naar het buitenland verplaatst. Hier dient aldus rekening mee te worden gehouden 
bij een eventuele verhuur van een Britse speler aan een buitenlandse club. Daarnaast dient bij 
een internationale transfer rekening gehouden te worden met de regels omtrent niet-EU spelers 
die in het land van de nieuwe club gelden, aangezien die vanaf 1 januari 2021 van toepassing zijn 
op Britse spelers.
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INTER   VIEW

MANFRED 
LAROS

Vanuit het mooie vesting-
stadje Zaltbommel, ten 
zuiden van de waal, werkt 
Manfred Laros (43) in ver-
band met de coronacrisis 
op regelmatige basis van-
uit huis. Manfred is sinds 
begin 2014 de algemeen 
directeur van Sparta Rot-
terdam. 

‘De allereerste keer op Het Kasteel  
(stadion Sparta) was nadat Sparta, 
voor het eerst in haar historie, 
gedegradeerd was en in de Eerste 
Divisie speelde. Ik was daar op uit-
nodiging van Alex Klein (bestuurs-
lid Sparta) op een koude avond 
richting het einde van het jaar. 
Het stadion maakte bij aankomst 

veel indruk, maar eenmaal binnen 
verbaasde ik mij direct over het 
feit dat de tribunes zo leeg waren. 
Sparta verkeerde in sportief verval 
en dat had zijn weerslag op het 
supportersbezoek bij thuiswed-
strijden.’  

Jij bent jouw carrière in het 
betaald voetbal gestart bij 
FC Den Bosch en transfe-
reerde naar RBC Roosen-
daal. Werkte jij daar ook ten 
tijde van het faillissement 
van de club?
‘Na mijn start bij FC Den Bosch 
ben ik in 2001 als financieel mana-
ger bij RBC in dienst getreden. Na 
drie jaar verkaste ik naar Sparta 
Rotterdam en ben ik daar drie jaar 
gebleven. Vervolgens ben ik in 
2007 teruggekeerd naar RBC als 
directeur. De club verkeerde toen 
in een moeilijke fase en diende 

financieel geherstructureerd te 
worden. Na twee jaar was de club 
naar mijn mening, na de sanering 
en herstructurering, toe aan een 
volgende fase en focus op het 
behalen van meer omzet. Ik had 
andere interesses gekregen en 
onze wegen zijn op mijn verzoek 
gescheiden. Twee jaar later, in 2011 
ging RBC failliet, toen werkte ik 
daar dus niet meer.’ 

Wat zijn de grootse uitda-
gingen voor wat betreft 
jouw huidige club, Sparta, 
door toedoen van de coron-
acrisis? 
‘Met Sparta zitten we in de ge-
lukkige positie, door de aange-
boden overheidssteun en de 
opgebouwde financiële reserves 
van de afgelopen jaren, dat wij 
dit seizoen de gevolgen van de 
coronacrisis kunnen opvangen. 

WE  
MOETEN 

NIET  
BLIJVEN 
HANGEN 
IN HET 

VERLEDEN, 
ANGSTIG 
KIJKEN 

NAAR VER-
NIEUWING 
EN VAST-
HOUDEN 

AAN WAT 
ER IS
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MEER OVER MANFRED LAROS 
Manfred is reeds 23 jaar actief in de voetbal bran-
che. Sinds 1998 bekleedt hij diverse management- 
en directiefuncties binnen het betaald voetbal. Zo 
startte zijn carrière bij FC Den Bosch waarna hij bij 
RBC Roosendaal en Sparta in dienst trad. Met zijn 
financiële achtergrond participeert/participeerde 
hij in de financiële adviescommissie van de KNVB, 
het fiscaal platform en diverse financiële dan wel 
licentiesysteem gerelateerde werkgroepen. Sinds 
november jl. is Manfred toegetreden tot de Raad 
van Commissarissen van de Eredivisie.

Wat ons nu bezighoudt is dat we 
zo snel mogelijk willen starten 
met voetballen. Dat wij onze 
supporters en sponsors weer in 
het stadion mogen ontvangen 
en we met elkaar in gesprek kun-
nen gaan over de club maar ook 
simpelweg het voetbal an sich. Als 
je elkaar namelijk niet op regel-
matige basis ziet en spreekt, dan 
heeft dat op enige manier invloed 
op de (zakelijke) betrokkenheid 
van supporters en sponsors en 
dus uiteindelijk op de club.’ 

Heeft de FBO Sparta kunnen 
ondersteunen in de corona-
crisis?
‘Zelf heb ik weinig contact met de 
FBO gehad. Wat ik erg goed vond 
van de FBO is dat zij aanwezig 
waren ten tijde van de calls die 
wekelijks plaatsvonden met alle 
Ere- en Eerste Divisie clubs. De 
competitie stond op slot en er 
heerste nog veel onduidelijkheid. 
De FBO kwam met goede punten 
en belangrijke aanvullingen.’

Sinds november 2020 maak 
jij deel uit van de Raad van 
Commissarissen (RvC) van 
de Eredivisie. Kun je wat 
vertellen over jullie plan-
nen? 
‘De doelstelling van een RvC an 
sich is het toezicht houden op, en 
fungeert daarnaast als klankbord 
en sparringpartner voor de direc-
tie over de te voeren beleidsrich-
ting. Specifiek hebben we met 
elkaar de doelstelling gesteld om 
ten goede van het betaald voet-
bal, alle clubs in de Ere- en Eerste 
Divisie, toe te werken aan de 
vorming van een league organisa-
tie, in feite een samengaan van de 
huidige organen CED en ECV.’ 

Welke rol zou de FBO hierin 
kunnen spelen? 
‘Uiteindelijk komen er zeker 
vraagstukken aan de orde waar-
voor de FBO zal worden ingescha-
keld. Maar of alle expertise bij de 
FBO aanwezig is om te resulteren 
in het samengaan van ECV en 

CED vraag ik mij af. Zo dienen er 
bijvoorbeeld uitwerkingen ge-
maakt en geschreven te worden 
zoals statuten, reglementen en 
stemprocedures. Ik verwacht dat 
daar specialistische kennis voor 
nodig is.’   

Zou je er voorstander van 
zijn als de FBO de dienst-
verlening zou uitbreiden op 
fiscaal gebied? 
‘Dat lijkt me een goede zaak. Te-
rugkomend op samenvoegingen 
van entiteiten; er bestaat een fis-
caal platform en een werkgevers-
organisatie (de FBO). Als het over 
de belangenbehartiging van alle 
fiscale zaken aangaande voetbal 
gaat, dan vind ik juist dat de FBO 
dit zou moeten oppakken. Voor-
gaande wel met de kanttekening 
dat de andere entiteiten die zich 
met dit onderwerp bezighouden 
worden opgeheven/stoppen. Zo 
behoud je ook één gesprekspart-
ner voor alle fiscaliteiten voor de 
clubs, maar ook bijvoorbeeld de 
belastingdienst.Aangezien de Be-
lastingdienst de partij is met wie 
we de collectieve afspraken zullen 
moeten maken.’

Heb je aanbevelingen voor 
wat betreft onze dienstver-
lening?
‘Terugkomend op de nieuw te 
vormen League; om het voetbal 
heen bestaan er veel entiteiten, 
initiatieven en platformen die de 
beste bedoelingen hebben. Waar 
mogelijk moeten die partijen 
samenkomen om niet alleen ef-
fectiever, maar ook gerichter het 
voetbal verder te brengen. We 
moeten niet blijven hangen in 
het verleden, angstig kijken naar 
vernieuwing en vasthouden aan 
wat er is.
De FBO mag de ogen ook niet 
sluiten en wellicht juist meer de 
aansluiting of samenwerking zoe-
ken. Juist met als doel optimalise-
ring van de diensten.
Wat ik verder begrijp, maar ook 
jammer vind, is dat de FBO clubs 
niet faciliteert in geval clubs on-

derling een geschil hebben. Het 
FBO standpunt is bekend, maar 
men zou juist de vraag moeten 
stellen hoe de FBO in dergelijke 
situaties tóch van dienst kan zijn.
Daarnaast zie je een groot verschil 
in professionalisering tussen 
clubs. De nummer 20 in de Eerste 
Divisie en de nummer 1 in de 
Eredivisie zijn totaal verschillend 
in mate van behoefte. Hoe verder 
je op de ‘voetballadder’ komt, des 
te professioneler de organisatie 
en de medewerkers zullen zijn. Bij 
toename van het aantal professi-
onals zullen er minder vraagstuk-
ken ontstaan, aangezien men het 
aan de voorkant regelt. Ik vind dat 
de FBO met name die clubs moet 
faciliteren die het echt behoeven, 
daar worden we als betaald voet-
bal allemaal beter van.’ 
 
De salarisbenchmark waarin de 
salarissen van de meest voorko-
mende functies binnen de clubs 
met elkaar worden vergeleken, 
vind ik lastig toepasbaar. Bij ons 
is de algemeen directeur bijvoor-
beeld ook de financieel directeur, 
hoe benchmark je dat?
Bij Sparta maken we veel gebruik 
van alle standaardmodellen die 
te downloaden zijn via de website 
van de FBO. Maar ook de functie-
profielen en CAO’s worden veel-
vuldig door ons gebruikt. Het FBO 
magazine VoetbalZaken, vind ik 
een handig document. Daar scrol 
en scan ik altijd even doorheen.’ 
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Elle Kemperman loopt 
sinds september jl. stage 
bij de FBO. Haar afstu-
deeronderzoek voert 
ze uit bij Vitesse. In dit 
artikel geeft Elle een 
korte weergave over haar 
ervaringen tot nu toe.

‘Mijn afstudeeropdracht voor 
de opleiding Toegepaste Psy-
chologie betreft het creëren van 
een parktijkverbetering voor het 
thuiswerken. De FBO heeft mij dit 
afstudeeronderzoek laten uitvoe-
ren bij Vitesse.’

‘Door toedoen van COVID-19 
moesten veel werknemers 
plots thuiswerken. Ondanks dat 
iedereen zijn best doet ervoor te 
zorgen dat het thuiswerken zo 
optimaal mogelijk verloopt, is de 
ideale modus nog niet gevonden. 
Ik onderzoek waar de behoefte 
voor verbetering ligt zodat ik een 
voorstel kan doen voor praktijk-
verbetering.’ 
 
‘Zowel bij de FBO als bij Vitesse 
ben ik erg fijn ontvangen. Ik 
merkte direct dat er veel belang-
stelling was voor mijn onderzoek 
aangezien het een zeer actueel 
onderwerp betreft. Iedereen 
reageerde erg positief en was 
bijzonder behulpzaam. Op de 
enquête die ik heb verstuurd, 
heb ik veel reacties ontvangen. 
Daarna ben ik begonnen met het 
afnemen van interviews. Het was 

erg fijn dat iedereen die ik heb 
gevraagd zijn/haar medewerking 
wilde verlenen. Dit gaf mij een erg 
goed gevoel.’ 

‘Met alle data die ik nu heb 
verzameld, ga ik op zoek naar de 
passende praktijkverbetering voor 
het thuiswerken bij Vitesse. Eind 
januari zal ik met mijn onderzoek 
klaar zijn. Met de uiteindelijke 
praktijkverbetering kunnen an-
dere leden van de FBO, wel-
licht aangepast naar hun eigen 
situatie, hier eventueel ook hun 
voordeel mee doen.’ 

FBO STAGIAIRE ELLE 
 KEMPERMAN OVER VITESSE
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Bezoekadres
Woudenbergseweg 21

3707 HW Zeist
Telefoon: 0343 - 438 430

E-mail: voetbalzaken@fbo.nl
Internet: www.fbo.nl

Twitter: @FBONL
LinkedIn: Linkedin.com/company/

federatie-van-betaald-voetbal-
organisaties

Vormgeving en realisatie
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AGENDA

4 januari a.s.
Start transferwindow

1 februari a.s.
Einde transferwindow

Vanaf 23 december 2020 
tot en met 1 januari 2021 
is het kantoor van de 
FBO gesloten.

Tijdens deze dagen kunt 
u in geval van dringende 
zaken contact opnemen 
met de FBO via de mo-
biele telefoonnummers 
van de medewerkers van 
de FBO.

Via deze weg wensen wij 
iedereen fijne kerstdagen 
en een gezond en geluk-
kig 2021!

FBO GESLOTEN 
TUSSEN KERST 
EN OUD EN NIEUW


