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Reactie	  door	  bestuursorganen	  van	  Willem	  II	  Tilburg	  B.V.	  	  
(namens	  Directie,	  Raad	  van	  Commissarissen	  en	  Stichtingsbestuur)	  
	  

Tilburg,	  16	  juni	  2016	  

	  

	  

Geachte	  voorzitters	  van	  de	  supportersorganisaties	  van	  Willem	  II,	  de	  vereniging	  Supportersclub	  
Willem	  II	  en	  de	  stichting	  KingZine,	  

	  

Wij	  richten	  ons	  tot	  u	  als	  voorzitters	  van	  de	  supportersorganisaties	  van	  Willem	  II	  naar	  aanleiding	  van	  
het	  verloop	  van	  de	  informatiebijeenkomst	  voor	  supporters	  en	  sponsoren,	  welke	  is	  gehouden	  op	  
dinsdagavond	  14	  juni	  j.l.	  in	  Het	  Paleis	  van	  het	  Koning	  Willem	  II	  stadion.	  

Los	  van	  het	  aantal	  tijdens	  de	  informatiebijeenkomst	  besproken	  en	  beantwoorde	  vragen	  en	  het	  
onbevredigende	  gevoel	  dat	  een	  aantal	  aanwezige	  supporters	  kenbaar	  maakten	  hieromtrent,	  spreken	  
wij	  hierbij	  ons	  ongenoegen	  uit	  over	  de	  wijze	  waarop	  zonder	  enig	  respect	  door	  een	  aantal	  aanwezige	  
supporters	  is	  gesproken	  over	  personen	  die	  tot	  lid	  zijn	  benoemd	  van	  de	  bestuursorganen	  van	  
Willem	  II.	  Ook	  een	  aantal	  aanwezige	  sponsoren	  hebben	  naar	  aanleiding	  van	  de	  bijeenkomst	  
negatieve	  reacties	  kenbaar	  gemaakt	  omtrent	  het	  gedrag	  van	  deze	  supporters.	  Dat	  enkele	  supporters	  
daarbij	  een	  intimiderende	  houding	  hebben	  aangenomen,	  nemen	  wij	  buitengewoon	  ernstig	  op.	  	  
Dit	  is	  wat	  ons	  betreft	  eens,	  maar	  nooit	  meer!	  	  

Wij	  verzoeken	  u	  vriendelijk	  doch	  met	  klem	  om	  u	  daar	  als	  voorzitters,	  tevens	  lid	  van	  de	  Clubraad,	  van	  
te	  distantiëren.	  Evenals	  bij	  andere	  geledingen	  het	  geval	  is,	  mogen	  wij	  ook	  van	  supporters	  verlangen	  
dat	  de	  bejegening	  van	  bestuurders	  op	  een	  fatsoenlijke	  wijze	  gebeurt,	  met	  respect	  voor	  bepaalde	  
basisnormen	  en	  -‐waarden.	  Net	  zoals	  het	  volgens	  de	  supporters	  ook	  vereist	  is	  dat	  wij	  als	  
bestuursorganen	  transparant	  en	  eerlijk	  verantwoording	  afleggen	  over	  het	  door	  ons	  gevoerde	  beleid	  
aan	  de	  organen	  die	  daartoe	  zijn	  gekozen.	  Behoudens	  de	  directeur	  van	  de	  BVO	  (Betaald	  Voetbal	  
Organisatie)	  zijn	  wij	  ook	  allemaal	  vrijwilligers	  die	  met	  passie	  en	  heel	  veel	  inzet	  onze	  mooie	  club	  
verder	  willen	  brengen	  en	  klaar	  willen	  stomen	  voor	  de	  toekomst!	  

Desalniettemin	  nemen	  wij	  in	  alle	  sportiviteit	  de	  handschoen	  op	  naar	  aanleiding	  van	  de	  oproep	  op	  de	  
website	  Tilbo.com	  om	  de	  weergegeven,	  nog	  niet	  tijdens	  de	  informatiebijeenkomst	  beantwoorde	  
vragen,	  alsnog	  te	  willen	  beantwoorden.	  Achteraf	  zijn	  wij	  immers	  zelf	  ook	  van	  mening	  dat	  we	  best	  
meer	  tijd	  hadden	  kunnen	  uittrekken	  om	  wat	  meer	  vragen	  te	  beantwoorden.	  Echter,	  door	  de	  
indringende	  wijze	  van	  vragen	  formuleren	  werd	  ons	  enthousiasme	  die	  avond	  enigszins	  getemperd…	  
Wij	  hebben	  deze	  openstaande	  vragen	  daartoe	  hieronder	  overgenomen	  en	  voorzien	  van	  een	  
antwoord	  c.q.	  reactie.	  Niet	  in	  alle	  gevallen	  zijn	  wij	  in	  de	  gelegenheid	  om	  een	  antwoord	  in	  detail	  te	  
formuleren,	  aangezien	  daar	  soms	  ook	  andere	  belangen	  mee	  zijn	  gemoeid;	  belangen	  van	  personen	  en	  
van	  de	  club,	  die	  kunnen	  worden	  geschaad	  indien	  Willem	  II	  in	  haar	  streven	  naar	  transparantie	  en	  
eerlijkheid	  bepaalde	  vragen	  beantwoordt	  zonder	  expliciete	  instemming	  vooraf	  door	  betrokken	  
mensen.	  

En	  nu	  naar	  de	  nog	  openstaande	  vragen.	  
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__________________________________________________________________________________	  

1.	   Wat	  is	  het	  algemeen	  oordeel	  over	  het	  functioneren	  van	  technisch	  kader	  van	  Willem	  II,	  
evenals	  de	  verschillende	  geledingen	  binnen	  de	  organisatie:	  Raad	  van	  Commissarissen,	  
Directie/Bestuur,	  Stichtingsbestuur	  en	  Clubraad?	  

WII:	   De	  opzet	  van	  de	  huidige	  organisatiestructuur	  van	  de	  BVO	  is	  juist	  zo	  gekozen	  dat	  de	  diverse	  
organen	  elkaar	  periodiek	  beoordelen	  op	  basis	  van	  reguliere	  evaluatie	  van	  het	  functioneren.	  
Daarbij	  wordt	  de	  directie	  beoordeeld	  door	  de	  Raad	  van	  Commissarissen	  (hierna	  ‘RvC’).	  Het	  
Stichtingsbestuur	  vertegenwoordigt	  de	  aandeelhouder,	  zit	  de	  Clubraad	  voor	  en	  heeft	  tot	  taak	  
erop	  toe	  te	  zien	  dat	  de	  algehele	  organisatie	  goed	  functioneert.	  Zij	  is	  echter	  uitdrukkelijk	  niet	  de	  
toezichthouder	  van	  de	  RvC.	  De	  Clubraad	  is	  het	  hoogste	  orgaan	  in	  de	  organisatiestructuur	  
waarin	  alle	  ‘stakeholders’	  (belanghebbenden)	  zijn	  vertegenwoordigd.	  	  

	   Uitgangspunt	  en	  doel	  van	  periodieke	  evaluatie	  en	  beoordeling	  is	  in	  het	  algemeen	  en	  dus	  ook	  
bij	  Willem	  II	  dat	  het	  functioneren	  beter	  wordt.	  Deze	  zaken	  zijn	  statutair	  vastgelegd.	  Wij	  zijn	  van	  
mening	  dat	  dat	  de	  afgelopen	  jaren	  duidelijk	  het	  geval	  is.	  Er	  is	  met	  deze	  bestuursvorm	  controle	  
en	  medezeggenschap	  gecreëerd,	  waardoor	  het	  uitgesloten	  is	  dat	  een	  echec	  zoals	  bij	  FC	  Twente	  
is	  gebeurd,	  bij	  Willem	  II	  nog	  kan	  voorkomen.	  Juist	  het	  element	  van	  het	  elkaar	  kunnen	  
beoordelen	  is	  een	  belangrijk	  uitgangspunt	  in	  ‘het	  rapport	  van	  de	  wijze	  mannen’	  geweest	  bij	  
hun	  advies	  omtrent	  de	  opzet	  van	  de	  huidige	  organisatiestructuur	  van	  Willem	  II.	  

__________________________________________________________________________________	  

2.	  	   Waarom	  is	  in	  het	  profiel	  van	  de	  RvC	  niet	  opgenomen	  dat	  deze	  persoon	  ervaring/kennis	  moet	  
hebben	  van	  het	  reilen	  en	  zeilen	  binnen	  een	  BVO?	  

WII:	  	   In	  het	  profiel	  van	  de	  RvC	  is	  wel	  degelijk	  opgenomen	  dat	  er	  ervaring	  dient	  te	  zijn	  in	  de	  RvC	  met	  
een	  voetbalbedrijf.	  Deze	  profielschets	  is	  intern	  al	  jaren	  beschikbaar	  en	  wordt	  als	  zodanig	  ook	  
gehanteerd	  bij	  elke	  voordracht	  voor	  benoeming	  en	  de	  daaraan	  voorafgaande	  selectie	  van	  
kandidaat-‐commissarissen.	  Naar	  aanleiding	  van	  deze	  vraag	  hebben	  wij	  besloten	  om	  de	  profiel-‐
schets	  op	  de	  website	  van	  de	  BVO	  te	  plaatsen	  en	  als	  bijlage	  hierbij	  toe	  te	  voegen.	  

__________________________________________________________________________________	  

3.	  	   Wat	  zijn	  de	  ontwikkelingen	  m.b.t.	  de	  invulling	  van	  deze	  vacature?	  

WII:	   Wij	  nemen	  aan	  dat	  u	  doelt	  op	  de	  invulling	  van	  de	  vacature	  van	  voorzitter	  van	  de	  RvC.	  Na	  het	  
terugtreden	  van	  Mark	  van	  Boekel	  is	  het	  voorzitterschap	  intern	  waargenomen	  ad	  interim	  door	  
de	  langstzittende	  commissaris	  Marc	  Verstraeten.	  Zoals	  door	  directeur	  Berry	  van	  Gool	  is	  
aangegeven	  op	  de	  informatiebijeenkomst,	  en	  zoals	  tevens	  ook	  verwoord	  in	  het	  persbericht	  
naar	  aanleiding	  van	  het	  aangekondigde	  vertrek	  per	  1	  juli	  a.s.	  van	  commissaris	  Marieke	  Reijrink,	  
bevindt	  het	  selectie-‐	  en	  benoemingsproces	  zich	  in	  een	  afrondende	  fase	  en	  zijn	  twee	  
kandidaten	  met	  grote	  bestuurlijke	  ervaring	  bereid	  gevonden	  zitting	  te	  nemen	  in	  de	  RvC.	  Naar	  
verwachting	  zal	  de	  benoeming	  voor	  aanvang	  van	  de	  competitie	  van	  seizoen	  2016/2017	  kunnen	  
worden	  bekrachtigd.	  

__________________________________________________________________________________	  

4.	  	   Binnen	  de	  RvC,	  het	  Stichtingsbestuur	  en	  de	  Directie	  is	  niemand	  aanwezig	  met	  aantoonbare	  
ervaring/kennis	  van	  het	  reilen	  en	  zeilen	  binnen	  een	  BVO.	  Is	  dat	  een	  bewuste	  keuze?	  

WII:	   Wij	  zijn	  van	  mening	  dat	  u	  zich	  hier	  vergist.	  Met	  de	  kandidatuur	  en	  recente	  benoeming	  van	  Jan	  
van	  der	  Laak	  is	  een	  nieuwe	  commissaris	  tot	  de	  RvC	  toegetreden,	  die	  een	  jarenlange	  ervaring	  
heeft	  met	  het	  besturen	  van	  een	  BVO.	  Jan	  van	  der	  Laak	  heeft	  gedurende	  een	  periode	  van	  bijna	  
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10	  jaar	  bij	  FC	  Oss	  diverse	  functies	  uitgeoefend.	  Daarnaast	  zijn	  commissaris	  Marc	  Verstraeten	  
en	  bestuursleden	  Peter	  van	  Ierland,	  Hans	  van	  den	  Bersselaar	  en	  Wil	  Versteijnen	  reeds	  sinds	  
begin	  2010	  bij	  de	  RvC	  en	  het	  Stichtingsbestuur	  van	  Willem	  II	  betrokken,	  toen	  de	  huidige	  
structuur	  en	  bestuursorganen	  na	  het	  verschijnen	  van	  ‘het	  rapport	  van	  de	  wijze	  mannen’	  is	  
opgetuigd	  onder	  leiding	  van	  Paul	  Bottelier.	  Ook	  past	  hierin	  het	  aantrekken	  door	  de	  BVO	  van	  
Mischa	  Rook	  twee	  jaar	  geleden;	  hij	  heeft	  gedurende	  meerdere	  jaren	  de	  functie	  van	  algemeen	  
manager	  bij	  een	  BVO	  vervuld.	  Overigens	  omvat	  de	  profielschets	  voor	  de	  RvC	  veel	  meer	  
ervarings-‐	  en	  deskundigheidsgebieden,	  waarvan	  het	  bezit	  in	  onze	  ogen	  veelal	  relevanter	  is	  dan	  
of	  deze	  kennis	  en	  ervaring	  is	  opgedaan	  binnen	  een	  BVO.	  

__________________________________________________________________________________	  

5.	  	   Wat	  zijn	  volgens	  Willem	  II	  de	  grootste	  verschillen	  tussen	  een	  BV	  en	  een	  BVO?	  

WII:	   Wij	  interpreteren	  uw	  vraag	  als	  teken	  dat	  u	  mogelijk	  zou	  vinden	  dat	  Willem	  II	  de	  afgelopen	  
jaren	  is	  bestuurd	  met	  (te)veel	  nadruk	  op	  het	  zakelijke,	  financiële	  aspect	  en	  te	  weinig	  op	  het	  
voetbaltechnische	  aspect.	  Tot	  bepaalde	  hoogte	  heeft	  u	  daarin	  gewoon	  gelijk.	  Echter,	  na	  het	  
‘bijna	  faillissement’	  en	  het	  verschijnen	  van	  ‘het	  rapport	  van	  de	  wijze	  mannen’	  was	  hier	  ook	  alle	  
aanleiding	  toe.	  De	  allergrootste	  prioriteit	  was	  en	  is	  het	  waarborgen	  van	  de	  continuïteit	  van	  
Willem	  II	  en	  het	  voorkomen	  dat	  ooit	  nog	  eens	  sprake	  zou	  kunnen	  zijn	  van	  een	  dreiging	  op	  
faillissement,	  zoals	  die	  toentertijd	  voor	  velen	  plotsklaps	  uit	  de	  hemel	  kwam	  gevallen.	  	  

	   Nu	  de	  schulden	  volledig	  zijn	  afgelost,	  het	  negatieve	  eigen	  vermogen	  bijna	  is	  ingelopen	  en	  de	  
liquiditeit	  op	  orde	  is,	  kan	  Willem	  II	  zich	  de	  komende	  jaren	  weer	  meer	  concentreren	  op	  beleid	  
dat	  meer	  nadruk	  legt	  op	  voetbaltechnische	  aspecten.	  Dit	  is	  de	  afgelopen	  jaren	  een	  hele	  
bewuste	  keuze	  geweest,	  waar	  alle	  bestuursorganen,	  inclusief	  de	  Clubraad,	  voor	  de	  volle	  100%	  
achter	  hebben	  gestaan.	  Overigens	  merken	  wij	  in	  dat	  kader	  op	  dat	  we,	  voor	  zover	  dit	  financieel	  
verantwoord	  was,	  wel	  degelijk	  bereid	  zijn	  geweest	  om	  te	  investeren	  in	  de	  spelersselectie.	  Dit	  
blijkt	  bijvoorbeeld	  uit	  het	  feit	  dat	  we	  in	  de	  winterstop	  van	  seizoen	  2015/2016	  voor	  het	  eerst	  in	  
jaren	  een	  transfersom	  hebben	  betaald	  om	  de	  komst	  van	  Bartholomew	  Ogbeche	  mogelijk	  te	  
maken.	  Ook	  werd	  in	  seizoen	  2015/2016	  bewust	  gekozen	  om	  het	  spelersbudget	  tijdens	  de	  
winterstop	  te	  verhogen	  om	  zodoende	  de	  kans	  op	  betere	  sportieve	  prestaties	  te	  verhogen.	  
Echter	  wel	  steeds	  rekening	  houdend	  met	  onze	  financiële	  reikwijdte	  en	  armslag.	  

	   Met	  de	  recente	  benoemingen	  van	  Erwin	  van	  de	  Looi	  als	  trainer/coach	  en	  Joris	  Mathijsen	  als	  
technisch	  manager,	  beiden	  middels	  een	  meerjarencontract,	  wordt	  heel	  duidelijk	  een	  keuze	  
gemaakt	  voor	  het	  voetbal	  waar	  we	  de	  komende	  jaren	  allen	  gezamenlijk	  aan	  gaan	  werken.	  
Maar	  wel	  met	  waarborgen	  dat	  Willem	  II	  financieel	  gezond	  moet	  blijven.	  Het	  motto	  daarbij	  
blijft	  “geen	  geld	  uitgeven	  dat	  er	  niet	  is”!	  

__________________________________________________________________________________	  

6.	  	   Wat	  is	  de	  toekomstvisie	  van	  Willem	  II	  op	  de	  samenstelling	  van	  de	  selectie.	  Zijn	  er	  richtlijnen	  
bepaald	  en/of	  doelstellingen	  m.b.t.	  het	  aantal	  zelf	  opgeleide	  spelers	  en/of	  het	  aantal	  
huurspelers?	  

WII:	   In	  het	  beleidsplan	  van	  Willem	  II	  wordt	  invulling	  gegeven	  aan	  de	  vraagstukken	  die	  u	  hier	  
omtrent	  selectiebeleid	  aan	  de	  orde	  stelt.	  	  

	   Op	  sportief	  gebied	  wil	  Willem	  II	  structureel	  in	  de	  Eredivisie	  spelen	  en	  wij	  willen	  dit	  
voornamelijk	  realiseren	  door	  de	  samenstelling	  van	  de	  technische	  staf,	  een	  professionele	  
scouting	  en	  het	  ontwikkelen	  van	  concreet	  uitgewerkte	  voetbalplannen	  voor	  individuele	  spelers	  
(zowel	  als	  de	  teams	  waarvan	  zij	  deel	  uitmaken)	  van	  ons	  Eerste	  Elftal	  en	  onze	  Voetbal	  
Academie.	  Willem	  II	  wil	  het	  ontwikkelen	  van	  deze	  voetbalplannen	  op	  alle	  vlakken	  
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professionaliseren	  en	  faciliteren,	  om	  zodoende	  het	  realiseren	  van	  de	  visie	  en	  het	  daarop	  
gerichte	  beleid	  te	  optimaliseren,	  teneinde	  de	  kans	  op	  succesvolle	  doorstroming	  vanuit	  de	  
Voetbal	  Academie	  naar	  het	  Eerste	  Elftal	  voor	  zoveel	  mogelijk	  spelers	  te	  vergroten.	  	  

	   Ten	  aanzien	  van	  het	  aantal	  huurspelers	  geldt	  het	  uitgangspunt	  dat	  Willem	  II	  die	  in	  beginsel	  
uitsluitend	  contracteert	  indien	  wij	  op	  een	  bepaalde	  speelpositie	  in	  het	  Eerste	  Elftal	  niet	  de	  
gewenste	  kwaliteit	  voorhanden	  hebben	  in	  de	  spelersselectie	  of	  op	  de	  Voetbal	  Academie.	  Deze	  
huurspeler	  moet	  dan	  echter	  wel	  de	  selectie	  direct	  of	  indirect	  een	  kwaliteitsimpuls	  geven,	  of	  
een	  speler	  zijn	  die	  op	  een	  andere	  wijze	  dan	  middels	  een	  huurovereenkomst	  voor	  Willem	  II	  
anders	  niet	  direct	  haalbaar	  zou	  zijn	  (bijvoorbeeld	  vanwege	  een	  hoog	  vast	  salarisniveau	  of	  een	  
hoge	  geëiste	  transfervergoeding).	  

__________________________________________________________________________________	  

7.	  	   Hoe	  kijkt	  de	  BVO	  aan	  tegen	  de	  Willem	  II	  VA?	  Zijn	  er	  kwantitatieve	  afspraken	  gemaakt	  over	  
bijv.	  de	  doorstroom	  van	  spelers	  om	  het	  succes	  van	  Willem	  II	  VA	  te	  beoordelen?	  

WII:	   In	  het	  beleidsplan	  van	  Willem	  II	  is	  de	  VA	  (Voetbal	  Academie)	  een	  belangrijk	  hoofdstuk,	  waarbij	  
vanzelfsprekend	  het	  scouten,	  opleiden	  en	  laten	  doorstromen	  van	  talentvolle	  spelers	  ‘uit	  eigen	  
kweek’	  naar	  het	  Eerste	  Elftal	  een	  cruciale	  doelstelling	  is.	  	  

	   Als	  gevolg	  van	  de	  ontkoppeling	  van	  onze	  jeugdopleiding	  na	  een	  jarenlange	  samenwerking	  met	  
RKC	  Waalwijk,	  zijn	  wij	  op	  dit	  moment	  nog	  niet	  helemaal	  waar	  we	  zijn	  moeten	  en	  hebben	  wij	  op	  
dit	  gebied	  als	  Willem	  II	  nog	  een	  belangrijke	  inhaalslag	  te	  maken.	  Positief	  is	  dat	  de	  ontwikkeling	  
van	  de	  accommodatie	  aan	  de	  Spoordijk	  in	  Tilburg	  het	  mogelijk	  gaat	  maken	  om	  ook	  hier	  een	  
topsportklimaat	  te	  kunnen	  realiseren,	  en	  de	  kernwaarde	  van	  het	  herkennen	  en	  (verder)	  
ontwikkelen	  van	  voetbaltalenten	  hier	  gefaciliteerd	  kan	  gaan	  worden.	  De	  doelstelling	  hierbij	  is	  
om	  in	  de	  komende	  jaren	  frequenter	  talentvolle	  spelers	  uit	  de	  eigen	  Voetbal	  Academie	  door	  te	  
laten	  stromen	  naar	  de	  selectie	  en	  te	  laten	  debuteren	  in	  het	  Eerste	  Elftal.	  

	   Deze	  beleidsuitgangspunten	  bestonden	  uiteraard	  ook	  in	  de	  voorbije	  jaren	  en	  de	  afspraken	  op	  
dat	  gebied	  waren	  ook	  concreet	  gemaakt	  met	  de	  toenmalige	  technische	  staf.	  Het	  uitblijven	  van	  
resultaten	  op	  dit	  vlak	  is	  regelmatig	  besproken	  met	  de	  technisch	  managers	  en	  de	  trainer/coach.	  
De	  keuzes	  en	  afwegingen	  die	  door	  de	  technische	  staf	  werden	  gemaakt	  in	  de	  afgelopen	  
seizoenen,	  hebben	  wij	  niet	  altijd	  kunnen	  en	  willen	  beïnvloeden.	  Zo	  heeft	  het	  schrappen	  van	  
het	  beloftenelftal	  in	  het	  afgelopen	  seizoen	  2015/2016	  in	  dit	  kader	  zeker	  geen	  schoonheidsprijs	  
verdiend	  in	  onze	  ogen.	  Maar	  tegelijkertijd	  constateerden	  wij	  wel	  dat	  het	  besluitvormings-‐
traject	  volgens	  het	  juiste	  proces	  was	  verlopen	  en	  de	  uiteindelijke	  beslissing	  binnen	  het	  
mandaat	  van	  de	  technische	  staf	  viel.	  Het	  streven	  om	  doorstroom	  en	  opleiding	  van	  eigen	  jeugd	  
naar	  het	  Eerste	  Elftal	  te	  realiseren	  is	  ook	  periodiek	  en	  indringend	  besproken	  met	  de	  technische	  
staf.	  Dit	  zijn	  ook	  voorwaarden	  geweest	  bij	  de	  selectie	  en	  benoeming	  van	  zowel	  de	  nieuwe	  
trainer/coach	  Erwin	  van	  de	  Looi,	  als	  van	  de	  nieuwe	  technisch	  manager	  Joris	  Mathijsen.	  Beiden	  
zijn	  zeer	  gecharmeerd	  van	  het	  Willem	  II	  plan	  met	  de	  jeugd.	  Wij	  zijn	  ervan	  overtuigd	  dat	  vanaf	  
heden	  hier	  duidelijk	  meer	  vooruitgang	  geboekt	  zal	  kunnen	  worden	  dan	  in	  de	  afgelopen	  jaren.	  

__________________________________________________________________________________	  

8.	  	   De	  afgelopen	  dagen	  hebben	  verschillende	  oud-‐werknemers	  (Van	  der	  Struijk,	  Arts,	  Van	  der	  
Velden)	  gecommuniceerd	  over	  hun	  afscheid	  voordat	  er	  vanuit	  Willem	  II	  officiële	  
communicatie	  heeft	  plaats	  gevonden.	  Is	  dit	  ook	  echt	  zo	  gegaan,	  wat	  is	  het	  standpunt	  van	  
Willem	  II	  hierin	  en	  zijn	  er	  acties	  genomen	  om	  dit	  in	  de	  toekomst	  te	  voorkomen?	  

WII:	   Het	  is	  pertinent	  onjuist	  dat	  Willem	  II	  onzorgvuldig	  zou	  omgaan	  met	  de	  belangen	  van	  spelers	  en	  
medewerkers	  waarvan	  de	  arbeidsovereenkomst	  niet	  wordt	  gecontinueerd.	  Daar	  hebben	  wij	  bij	  
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monde	  van	  directeur	  Berry	  van	  Gool	  tijdens	  de	  informatiebijeenkomst	  ook	  met	  stelligheid	  
afstand	  van	  genomen.	  Feit	  is	  wel	  dat	  Willem	  II	  als	  werkgever	  ook	  de	  nodige	  terughoudendheid	  
dient	  te	  betrachten	  daar	  waar	  het	  gaat	  om	  externe	  (maar	  ook	  interne)	  communicatie	  over	  
werknemers.	  Daarnaast	  wordt	  uitsluitend	  gecommuniceerd	  nadat	  zaken	  definitief	  zijn	  
geworden	  en	  niet	  op	  basis	  van	  geruchten.	  Wij	  zullen	  in	  de	  toekomst	  dezelfde	  zorgvuldigheid	  in	  
acht	  blijven	  nemen.	  Maar	  wellicht	  nog	  meer	  en	  beter	  dan	  de	  afgelopen	  tijd	  zullen	  wij	  tijdige	  en	  
juiste	  communicatie	  door	  de	  club	  verder	  vervolmaken.	  Zonder	  in	  dit	  kader	  op	  individuele	  
gevallen	  in	  te	  gaan,	  kunnen	  wij	  echter	  wel	  met	  de	  hand	  op	  het	  hart	  verklaren	  dat	  de	  belangen	  
van	  genoemde	  individuele	  Willem	  II’ers	  wel	  degelijk	  zijn	  meegewogen	  bij	  de	  uiteindelijke	  
besluitvorming	  omtrent	  het	  niet-‐verlengen	  van	  hun	  arbeidsovereenkomst.	  

__________________________________________________________________________________	  

9.	  	   Willem	  II	  speelt	  voor	  het	  2e	  jaar	  op	  rij	  in	  de	  Eredivisie.	  In	  het	  verleden	  is	  met	  Tricolores	  
Forever	  een	  plan	  in	  werking	  gesteld	  om	  meer	  bekendheid	  in	  Tilburg	  te	  verkrijgen	  en	  om	  
meer	  bezoekers	  naar	  het	  stadion	  te	  trekken.	  De	  missie	  van	  Willem	  II	  is:	  ‘Voor	  altijd	  hét	  
bruisende	  voetbalhart	  van	  de	  regio	  Tilburg.	  Wat	  is	  hiervan	  de	  status	  en	  op	  welke	  manier	  
worden	  de	  prestaties/voortgang	  van	  dit	  project	  gemeten.	  

WII:	   En	  gelukkig	  spelen	  wij	  in	  seizoen	  2016/2017	  voor	  het	  3e	  jaar	  op	  rij	  in	  de	  Eredivisie!	  	  
Zoals	  aangegeven	  op	  de	  informatiebijeenkomst	  door	  directeur	  Berry	  van	  Gool	  wordt	  op	  dit	  
moment	  gewerkt	  aan	  een	  update	  en	  verdere	  ontwikkeling	  van	  het	  beleidsplan	  voor	  Willem	  II	  
voor	  de	  komende	  jaren.	  Het	  streven	  daarbij	  is	  om	  in	  het	  najaar	  van	  2016	  het	  nieuwe	  
beleidsplan	  via	  de	  officiële	  en	  geëigende	  kanalen	  aan	  de	  bestuursorganen	  van	  onze	  club	  voor	  
te	  leggen.	  Daarbij	  beogen	  wij	  ook	  tegen	  die	  tijd	  een	  presentatie	  van	  het	  nieuwe	  beleidsplan	  
aan	  de	  supporters	  en	  sponsoren	  in	  één	  of	  meer	  nieuwe	  informatiebijeenkomsten.	  De	  
verankering	  van	  Willem	  II	  in	  de	  samenleving	  in	  de	  regio	  Tilburg	  is	  inderdaad	  een	  cruciaal	  
aspect;	  dat	  was	  het	  in	  het	  beleidsplan	  Tricolores	  Forever,	  en	  dat	  zal	  het	  zeer	  zeker	  ook	  blijven	  
in	  het	  nieuwe	  beleidsplan.	  Inmiddels	  hebben	  wij	  daar	  ook	  reeds	  externe	  expertise	  voor	  
ingeschakeld	  om	  een	  hernieuwd	  goed	  beeld	  te	  krijgen	  van	  de	  spreiding	  van	  onze	  aanhang	  
(zowel	  supporters	  alsook	  sponsoren)	  over	  de	  regio	  Tilburg.	  

__________________________________________________________________________________	  

10.	  	   Zijn	  er	  plannen	  om	  het	  stadion	  van	  Willem	  II	  (door)	  te	  ontwikkelen,	  bijvoorbeeld	  door:	  

10.a	   Het	  aangezicht	  van	  het	  stadion	  (parkeerplaats,	  hekken)	  ademt	  niet	  de	  sfeer	  van	  voetbal.	  Zijn	  
er	  plannen	  om	  dit	  aan	  te	  pakken?	  

10.b	   De	  Beitel	  wordt	  gebruikt	  als	  verzamelplaats	  voor,	  tijdens	  de	  rust	  en	  na	  de	  wedstrijden.	  	  
Buiten	  wordt	  verzameld	  onder	  de	  luifel	  waar	  te	  weinig	  plaats	  is	  en	  vaak	  opstoppingen	  zijn.	  	  
Zijn	  er	  plannen	  om	  dit	  aan	  te	  pakken?	  

10.c	   De	  fietsenstalling	  is	  vaak	  overvol	  waardoor	  fietsen	  overal	  en	  nergens	  worden	  geplaatst.	  	  
Zijn	  er	  plannen	  om	  dit	  aan	  te	  pakken?	  

10.d	   De	  algemene	  perceptie	  is	  dat	  de	  huidige	  horeca	  duur	  en	  beperkt	  is,	  daarnaast	  zijn	  er	  vaak	  
lange	  wachtrijen	  op	  piekmomenten.	  Zijn	  er	  plannen	  om	  dit	  aan	  te	  pakken?	  

10.e	   De	  omroepinstallatie	  en	  kachels	  zijn	  op	  enkele	  plekken	  in	  het	  stadion	  kapot	  en/of	  niet	  
toereikend.	  Is	  reparatie	  voorzien?	  

10.f	   Willem	  II	  werkt	  rondom	  het	  stadion	  met	  plaskruizen.	  Is	  het	  mogelijk	  de	  plaatsing	  hiervan	  te	  
heroverwegen	  en	  deze	  op	  meer	  strategische	  plekken	  (en	  uit	  het	  zicht/	  reuk	  van	  de	  massa)	  te	  
plaatsen?	  
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WII:	   Zoals	  aangegeven	  op	  de	  informatiebijeenkomst	  door	  directeur	  Berry	  van	  Gool	  wordt	  er	  vanuit	  
de	  club	  frequent	  met	  het	  gemeentebestuur	  van	  Tilburg	  gesproken,	  waarbij	  de	  toekomstvisie	  
op	  het	  Koning	  Willem	  II	  stadion	  een	  terugkerend	  aandachtspunt	  is.	  Niet	  alleen	  vanuit	  het	  
perspectief	  van	  veiligheid,	  maar	  zeer	  zeker	  ook	  voor	  wat	  betreft	  klantvriendelijkheid,	  
hospitality	  etc.	  Bezoekers	  van	  ons	  stadion	  moeten	  nog	  meer	  als	  ‘gasten’	  van	  de	  club	  worden	  
beschouwd.	  	  

	   Vanzelfsprekend	  zal	  een	  inventarisatie	  van	  aandachtspunten	  en	  problemen,	  waartoe	  wij	  uw	  
bovenstaande	  opsomming	  als	  een	  goede	  aanzet	  willen	  beschouwen,	  onderdeel	  uitmaken	  van	  
een	  proces	  dat	  wij	  graag	  in	  gang	  zouden	  willen	  zetten.	  Zodra	  hier	  nadere	  mededelingen	  over	  
gedaan	  kunnen	  worden	  zullen	  wij	  hierop	  terugkomen.	  U	  weet	  allemaal	  dat	  het	  Koning	  Willem	  
II	  stadion	  eigendom	  is	  van	  gemeente	  Tilburg	  en	  dat	  wij	  derhalve	  alleen	  in	  samenwerking	  met	  
de	  gemeente	  bepaalde	  zaken	  kunnen	  realiseren.	  Daarnaast	  kunnen	  sommige	  andere	  zaken	  
uitsluitend	  in	  samenwerking	  met	  onze	  horeca-‐partner	  worden	  geregeld.	  

__________________________________________________________________________________	  

11.	   Is	  het	  mogelijk	  om	  in	  de	  toekomst	  je	  seizoenkaart	  automatisch	  te	  verlengen	  d.m.v.	  
automatische	  incasso,	  wat	  bij	  andere	  clubs	  wel	  kan	  en	  succesvol	  is?	  

WII:	   Wij	  gaan	  dit	  punt	  met	  verstevigde	  kracht	  ter	  hand	  nemen	  en	  een	  uiterste	  inspanning	  doen	  om	  
te	  trachten	  dit	  te	  realiseren	  voor	  aanvang	  van	  het	  seizoen	  2017/2018.	  Zonder	  ons	  te	  willen	  
verschuilen	  achter	  (veelal	  technische)	  aspecten	  van	  de	  IT-‐systemen	  op	  het	  gebied	  van	  
ticketing,	  zoals	  wij	  deze	  als	  Willem	  II	  benutten	  via	  de	  KNVB,	  is	  de	  verdere	  ontwikkeling	  van	  
deze	  mogelijkheid	  de	  afgelopen	  jaren	  gewoonweg	  te	  langzaam	  geweest.	  

__________________________________________________________________________________	  

12.	   Waarom	  krijgt	  Willem	  II	  het	  al	  jaren	  niet	  voor	  elkaar	  een	  simpele	  webshop	  te	  bouwen	  waar	  
shirtjes	  kunnen	  worden	  besteld	  door	  supporters	  van	  hier	  en	  elders?	  Wanneer	  wordt	  dit	  
opgelost?	  

WII:	   Dit	  vraagstuk	  willen	  wij	  meenemen	  in	  combinatie	  met	  het	  mogelijk	  maken	  van	  het	  via	  de	  
website	  faciliteren	  van	  het	  verlengen	  van	  seizoenkaarten	  middels	  automatische	  incasso,	  zoals	  
hiervoor	  beantwoord.	  Wij	  realiseren	  ons	  terdege	  dat	  toekomstige	  ruimte	  voor	  groei	  in	  de	  
begroting	  van	  Willem	  II	  aan	  de	  inkomstenkant	  ook	  te	  vinden	  is	  in	  het	  laten	  groeien	  van	  de	  
verkoopopbrengsten	  van	  Willem	  II	  merchandising,	  waarvan	  de	  jaarlijks	  terugkerende	  verkoop	  
van	  de	  nieuwe	  thuis-‐	  en	  uit-‐shirts	  een	  belangrijk	  onderdeel	  uitmaakt.	  Vanzelfsprekend	  
verdient	  het	  aandacht	  en	  prioriteit	  om	  dit	  tegenwoordig	  online	  te	  faciliteren	  via	  een	  webshop.	  

__________________________________________________________________________________	  

13.	   In	  het	  verleden	  zijn	  er	  uitgangspunten	  bepaald	  voor	  het	  thuis-‐	  en	  uitshirt	  van	  Willem	  II.	  
Onder	  andere	  om	  de	  invloed	  van	  sponsoren	  te	  beperken.	  In	  het	  meest	  recente	  shirt	  is,	  tegen	  
de	  richtlijnen	  in,	  ruimte	  gemaakt	  voor	  een	  sponsornaam	  boven	  het	  club	  logo.	  Hoe	  is	  dit	  
proces	  verlopen	  en	  waarom	  is	  er	  gekozen	  af	  te	  wijken	  van	  de	  richtlijnen?	  Wie	  heeft	  deze	  
fout	  gemaakt?	  

WII:	   Op	  de	  informatiebijeenkomst	  heeft	  directeur	  Berry	  van	  Gool	  ruiterlijk	  toegegeven	  dat	  dit	  tot	  
onze	  grote	  spijt	  gewoon	  fout	  is	  gegaan	  dit	  jaar.	  We	  hebben	  hiervan	  geleerd	  en	  hebben	  de	  
procedure	  aangescherpt	  zodat	  deze	  fout	  in	  de	  toekomst	  kan	  worden	  voorkomen.	  De	  
uiteindelijke	  verantwoordelijkheid	  voor	  deze	  fout	  dragen	  wij	  als	  bestuursorganen	  samen.	  	  
Mea	  culpa.	  

__________________________________________________________________________________	  
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Wij	  hopen	  met	  de	  beantwoording	  van	  deze	  vragen	  in	  ieder	  geval	  te	  bereiken	  dat	  het	  beeld	  dat	  soms	  
wordt	  opgewekt	  door	  sommigen,	  als	  zouden	  de	  bestuursorganen	  van	  Willem	  II	  niet	  transparant	  en	  
integer	  zijn,	  hierdoor	  meteen	  kan	  worden	  bijgesteld.	  Natuurlijk	  kan	  het	  altijd	  beter	  en	  daar	  moet	  elke	  
organisatie	  aan	  blijven	  werken,	  ook	  Willem	  II;	  maar	  de	  kritiek	  van	  de	  afgelopen	  tijd	  op	  directie,	  RvC,	  
Stichtingsbestuur	  en	  Clubraad	  is	  in	  onze	  ogen	  onvoldoende	  gefundeerd	  en	  niet	  gestoeld	  op	  de	  feiten.	  	  

Het	  roepen	  van	  termen	  als	  ‘bullshit’	  door	  een	  supporter	  afgelopen	  dinsdagavond	  als	  reactie	  op	  een	  
eerlijk	  en	  juist	  gegeven	  toelichting	  in	  antwoord	  op	  een	  vraag	  van	  supporters,	  in	  combinatie	  met	  het	  
eerdergenoemde	  intimiderende	  gedrag,	  is	  in	  onze	  ogen	  niet	  het	  niveau	  waarop	  we	  met	  elkaar	  
moeten	  spreken	  en	  omgaan.	  

Laten	  we	  samen	  blijven	  bouwen	  aan	  onze	  mooie	  club.	  Eenieder	  in	  zijn	  of	  haar	  eigen	  rol	  en	  eigen	  
verantwoordelijkheid.	  Met	  vertrouwen	  in	  elkaar,	  maar	  vooral	  ook	  respect	  voor	  elkaar!	  

	  

Namens	  de	  bestuursorganen	  van	  Willem	  II	  Tilburg	  B.V.,	  

	  

	  

Peter	  van	  Ierland,	  voorzitter	  Stichtingsbestuur	  

Marc	  Verstraeten,	  waarnemend	  voorzitter	  ad	  interim	  Raad	  van	  Commissarissen	  

Berry	  van	  Gool,	  directeur	  
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PROFIELSCHETS 

van de Raad van Commissarissen 
van Willem II Tilburg B.V. (“Willem II”) 

 
 
Deze profielschets is vastgesteld op 15 juli 2011 op grond van het bepaalde in artikel 12 lid 2 van 
statuten van Willem II en is door de Raad van Commissarissen en het bestuur van de Stichting Beheer 
Betaald Voetbalorganisatie Willem II Tilburg (“het Stichtingsbestuur”) in gezamenlijk overleg 
opgesteld. Deze profielschets zal van tijd tot tijd worden geëvalueerd en worden getoetst aan de 
maatschappelijke ontwikkelingen en strategische veranderingen bij Willem II en zo nodig, na overleg 
met de Ondernemingsraad, de Clubraad en het Stichtingsbestuur, met laatstgenoemd orgaan in een 
algemene vergadering van aandeelhouders, worden aangepast door de Raad van Commissarissen. 
 
Conform de wet en in overeenstemming met artikel 12 lid 1 van de statuten van Willem II heeft de 
Raad van Commissarissen tot taak toezicht te houden op het beleid van de directie en op de 
algemene gang van zaken in de vennootschap. Hij staat de Directie met raad en daad terzijde.  De 
Raad van Commissarissen richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de 
vennootschap. De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen 
functioneren.  
 
Ten aanzien van de omvang en de samenstelling van de Raad van Commissarissen van Willem II 
gelden ingevolge deze profielschets de volgende uitgangspunten: 
 
1. De Raad van Commissarissen bestaat uit tenminste vijf en ten hoogste zeven leden. De 

commissarissen worden op voordracht van de Raad van Commissarissen benoemd door de 
algemene vergadering van aandeelhouders. 

 
2. Voor de vervulling van de taak van de Raad van Commissarissen zal er waar mogelijk naar 

gestreefd worden dat in deze Raad - gespreid over de verschillende leden daarvan - bepaalde 
deskundigheden en ervaring aanwezig zijn, zoals: 
a. kennis en ervaring op het gebied van professioneel- en amateur voetbal; 
b. kennis en ervaring op het gebied van public relations, media aangelegenheden en sociale 

verhoudingen; 
c. financieel-economische kennis en ervaring; 
d. juridische deskundigheid en ervaring in ondernemings- en arbeidsrecht; 
e. deskundigheid en ervaring op het gebied van relaties met de KNVB, de UEFA en de FIFA; 
f. vaardigheid en ervaring op het gebied van relaties tussen het bedrijfsleven en de 

verschillende overheden. 
Het is uiteraard mogelijk dat in de persoon van één of meer commissarissen verschillende van 
bovengenoemde deskundigheden en soorten van ervaring gecombineerd aanwezig zijn. Het 
aantal gewenste deskundigheden behoeft dus niet gelijk te zijn aan het gewenste aantal leden 
van de Raad van Commissarissen. 
 

3. Iedere te benoemen of te herbenoemen commissaris dient over de navolgende kwaliteiten te 
beschikken:  
a. integriteit; 
b. bestuurlijke kwaliteiten; 
c. affiniteit met Willem II; 
d. maatschappelijke ervaring met een dusdanig inzicht in het bedrijfsleven dat hij of zij 

praktisch kan functioneren in de Raad van Commissarissen; 
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e. in staat zijn, ook qua beschikbare tijd, het beleid van de Directie en de algemene gang van 
zaken binnen Willem II tijdig en op adequate wijze te controleren en te stimuleren en de 
Directie, gevraagd dan wel ongevraagd, in de voorbereiding en uitvoering van het beleid 
met advies bij te staan; 

f. in staat zijn om ten opzichte van de andere leden van de Raad van Commissarissen en de 
Directie onafhankelijk en kritisch te opereren en om bij ontstentenis van de Directie 
maatregelen te nemen om in de leiding van de vennootschap te voorzien; 

g. in staat zijn hun taak te vervullen zonder mandaat van diegenen door wie zij zijn 
voorgedragen en onafhankelijk van de bij Willem II betrokken deelbelangen. 

 
4. Iedere commissaris moet in de gelegenheid zijn alle vergaderingen van de Raad van 

Commissarissen bij te wonen. 
 

5. Commissarissen mogen geen directe of indirecte betrokkenheid hebben bij enig andere 
Nederlandse of buitenlandse betaaldvoetbalorganisatie (“BVO”) dan Willem II. 
 

6. De Raad van Commissarissen kiest uit zijn midden de voorzitter. De voorzitter moet ook leiding 
kunnen geven aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.  Daarnaast moet hij op 
adequate wijze de Raad van Commissarissen kunnen vertegenwoordigen in organen als de 
Clubraad. 
 

7. De Raad van Commissarissen dient zodanig te zijn samengesteld dat er sprake kan zijn van een 
goede onderlinge vertrouwensrelatie, zodat de Raad van Commissarissen als een team kan 
optreden. Een goede teamgeest bevordert immers in hoge mate het effectief functioneren van 
de Raad van Commissarissen. Van iedere commissaris wordt verwacht dat hij of zij een zekere 
verbondenheid met de vennootschap heeft of, in het geval van de benoeming van een nieuwe 
commissaris, wil aangaan. Dit geldt in het bijzonder ten aanzien van affiniteit met het 
voetbalbedrijf.  
 

8. De Raad van Commissarissen toetst voor elke voordracht tot benoeming of herbenoeming de 
samenstelling van de Raad van Commissarissen aan het geheel van uitgangspunten van deze 
profielschets. Bij het opstellen van de voordracht voor (her)benoeming van een of meer 
commissarissen wordt gestreefd naar diversiteit qua leeftijd en geslacht. 

 
9. Leden van de Raad van Commissarissen ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding.   
 
 
Tilburg, oktober 2011 
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