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Goedemorgen~, 

Eerder hebben we gesproken over de agenda voor het gesprek van morgen. Vanuit ons is de insteek van het gesprek kennismaken, vooruitkijken en open gedachte-uitwisseling over hoe en waar we onze 

samenwerking de komende kabinetsperiode elkaar kunnen versterken. 

Ik ben zelf in Brussel vaar het bid WK 2027, dus mijn collega gEMMZ (CC) zal aansluiten bij het gesprek. Zouden jullie haar kunnen aanmelden bij de balie? Hierbij onderwerpen die vanuit ons aan 

bod zouden; 

• Toelichting nieuw strategisch plan KNVB (2022 —2026) — ambities 

• Ons voetbal is van iedereen 2.0 - 

.• Aansluiting regeerakkoord kansen en mogelijkheden voor rol sportorganisaties; rijke schooldag / leefstijlpreventie 

• Toelichting deelname WK Qatar 2022 

• Ontwikkelingen WK bid 2027 - 

• Toelichting laatste internationale ontwikkelingen Oekraine / Rusland en Belarus 

• Financiéle steun betaald voetbal 

Mochten jullie nog zaken of vragen hebben, dan hoor ik het uiteraard graag. 

Met vriendelijke groet, 
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Jij was de nieuwe chef mensenrechten toch. Deze even ter info. 

Van: 	 @KNVB.NL> 
Verzonden: vrijdag 25 maart 2022 11:33 
Aan: 	 @minvws.nl>; 

minvws.nl>, 5.1 
@minvws.nl> 

@minvws.n1>; 

CC: 
	 @KNVB.NL>; 

@knvb.nl> 
Onderwerp: 8 maanden tot het WK in Qatar: Update KNVB Football Supports Change 

Dag 

Vandaag hebben wij weer een update geplaatst over onze activiteiten richting het WK in Qatar 2022. 
Hieronder vinden jullie meer informatie over onze activiteiten en inzet; 

8 MAANDEN TOT HET WK: UPDATE FOOTBALL SUPPORTS CHANGE 

Het Nederlands elftal speelt komende week twee oefeninterlands en daarna vindt de loting voor het 
WK plaats. Met nog acht maanden te gaan tot de daadwerkelijke aftrap van dit in Qatar gehouden 
eindtoernooi, heeft de KNVB verdere stappen gezet om op een maatschappelijk bewuste manier deel 
te nemen en zo duurzame veranderingen in het gastland te stimuleren. 

De KNVB heeft volop oog voor de situatie van de arbeidsmigranten in Qatar. In 2014 heeft de 
voetbalbond er internationaal voor gepleit om mensenrechten onderdeel te laten zijn van elk nieuw 
WK-bid. Dit is twee jaar later door FIFA ingevoerd. "De toewijzing van het WK in 2026 is de eerste die 
met een verplichte mensenrechtenparagraaf in het bid tot stand is gekomen. Daarnaast is de 
procedure zelf ook veel zorgvuldiger geworden. De stemprocedure is aangepast, iedereen kan nu 
zien welke bond op welk bid heeft gestemd. Na afloop kan men dus ook door de media ter 
verantwoording worden geroepen", aldus Gijs de Jong, secretaris-generaal van de KNVB. 

Sinds 2019 is de KNVB intensief in gesprek met mensenrechtenorganisaties en andere 
belanghebbenden. In deze gesprekken bleek dat het WK en de mondiale aandacht hiervoor kansen 
bieden om de gewenste ontwikkelingen in Qatar te versnellen. Ruim voordat het Nederlands elftal 
zich had geplaatst voor het WK, is de KNVB een programma gestart dat hierop is gericht: Football 
Supports Change, een boodschap die een jaar geleden door de spelers van Oranje op het veld werd 
uitgedragen. Inmiddels hebben de Europese bonden de krachten gebundeld in een UEFA-werkgroep 
en is een eisenlijst opgesteld waaraan alle lokale leveranciers moeten voldoen. 
Nieuwe wetten ingevoerd 

De afgelopen twee jaar heeft Qatar verschillende nieuwe wetten ingevoerd. Tijdens de heetste uren 
van de dag mag er bijvoorbeeld niet meer in de zon worden gewerkt, er is een algemeen 
minimumloon doorgevoerd, het is voor werkgevers verboden om nog langer paspoorten in te nemen 
van werknemers en gastarbeiders kunnen het land uit zonder toestemming van de werkgever. Verder 
wordt het uitbetalen van de lonen digitaal gemonitord en stimuleert de Qatarese overheid het 
oprichten van medezeggenschapsraden. Al met al wordt hiermee het beruchte kafala-systeem 
ontmanteld. Het implementeren en nakomen van de wetten blijft echter een belangrijk aandachtspunt. 
Bondsvoorzitter Just Spee: "Sport en de maatschappij zijn niet meer los van elkaar te zien. We willen 
met onze bijdrage dingen veranderen, maar dat is ook een kwestie van volhouden. Het is niet altijd te 
zien wat we doen omdat de gesprekken veelal achter de schermen plaatsvinden, niet op het veld. We 
willen kritisch meedoen aan het WK. We hebben een route gekozen waarvan we verwachten dat dit 
het meeste oplevert gelet op de gewenste veranderingen in Qatar." 



Het doel van Football Supports Change is om impact te maken tot ruim na het WK, in elk geval tot 
twee jaar na het toernooi. De KNVB blijft daarom in gesprek met alle betrokkenen. In februari heeft de 
KNVB opnieuw een bezoek gebracht aan Qatar en daar is gesproken met de internationale vakbond 
ILO en het management en werknemers van het beoogde spelershotel voor het WK. Alle wettelijke 
eisen zijn tot in detail getoetst, evenals extra eisen op het gebied van een veilige werkomgeving, 
eerlijke en gelijke behandeling en het nakomen van financiële verplichtingen. 
Eisenpakket lokale leveranciers 

De afgelopen maand is er bovendien weer overleg geweest met onder meer Amnesty International, 
FNV, BWI (Builders and Wood Workers' International), de internationale vakbondfederatie, en met de 
bonden van de overige landenteams die zich voor het WK hebben geplaatst. Het is de bedoeling dat 
alle deelnemers straks hetzelfde eisenpakket hanteren voor lokale leveranciers in Qatar. Op 
donderdag 31 maart bezoekt een KNVB-delegatie het FIFA congres en een dag later de loting voor 
het WK, die allebei in Qatar plaatsvinden. Daar staan ook gesprekken gepland met de FNV, BWI en 
de Nederlandse ambassadeur in Qatar, om zo de laatste ontwikkelingen in het gastland in kaart te 
brengen. 

Marianne van Leeuwen, directeur betaald voetbal, was onlangs zelf voor het eerst in Qatar: "Na alles 
wat ik gelezen had was ik sceptisch, maar ik kwam minder sceptisch terug dankzij de gesprekken 
daar. In Qatar weet men dat men moet veranderen om zo verder te kunnen bouwen aan een nieuwe 
economie, los van de oliewinning. De wil is er dus en volgens de ILO worden de hervormingen 
versneld onder de huidige druk. De kracht van het voetbal wordt zo gebruikt om maatschappelijk 
impact te maken." 
Welkom en veilig 

Behalve aan de situatie van arbeidsmigranten, besteedt de KNVB in de gesprekken ook veel 
aandacht aan de positie van vrouwen en de LHBTI-gemeenschap in Qatar. Het gastland heeft 
bekendgemaakt dat iedereen zich welkom en veilig moet kunnen voelen en FIFA heeft aangegeven 
dat tijdens het WK ruimte is om een eigen standpunt over LHBTI-rechten uit te dragen. Dat biedt 
mogelijkheden om ter plaatse bijvoorbeeld een statement te maken met de OneLove-campagne, 
waarmee het Nederlandse voetbal zich gedurende het gehele jaar uitspreekt tegen elke vorm 
discriminatie. Op die manier kan ook wat bewustwording betreft een 'footprint' worden achterlaten. 
Ondertussen gaan uiteraard ook de sportieve voorbereidingen in volle gang verder. Na de twee 
oefenwedstrijden eind maart, tegen Denemarken en Duitsland, staan voor het Nederlands elftal in 
juni wedstrijden gepland voor de Nations League tegen België en Polen. De openingswedstrijd van 
het WK is op maandag 21 november en de finale vindt plaats op zondag 18 december 2022. 

Genoeg accommodatie in Qatar 
Qatar zet alles op alles om voldoende slaapplaatsen beschikbaar te stellen voor bezoekers tijdens 
het WK, zegt de Nederlandse ambassade in Qatar tijdens een informatiesessie voor KNVB-
medewerkers. De capaciteit van de hotels zal worden uitgebreid met 60.000 residential units, 
drijvende hotels, cruiseschepen en glamping verblijven in de woestijn. In november en december 
schommelt de temperatuur in Qatar tussen de 15 en 29 graden. 
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KNVB nieuvistelef 'Op weg naar het WK in Qatar: maatsisharrpelijk bewust deelnemen' 

Bestier 
Bijgevoegd vind je de nieuwsbrief Op weg naar het WK in Qatar 2022: maandlappeNk bewust deelnemen Een periodieke update over onze bezigheden, acties en Inzet met 
betrekking tot het maatschappelijk bewust deelnemen aan het toernooi in Qatar De KNVB kan alleen trots zijn ais we naast de sportieve prestaties op het veld ook maatschappelijk 
impact hebben gemaakt Daar zetten we ons voor in De nieuwsbrief bevat onder andere interviews, reportages, verslagen en een agenda van Football supports Change Kortom: 
een compleet beeld van alles wat de KNVB onderneemt richting de start van het toernooi 
In deze editie onder meer: 

• Interviews met perschef Bas Tikheler en secretaris-generaal Gijs de Jong 
• Verslagen over de in ontvangst name van een petitie tegen het WK en een ontmoeting met het Qatarese organisatleasmite 
• Een agenda met relevante data 

Deze nieuwsbrief wordt verspreid onder belanghebbende organisaties, NGO s, geïnteresseerden, KNVB-collega s, Oranjefans, politiek en overheid De komende tijd zullen wek op 
de hoogte houden van nieuwe edities van Op weg naar het WK in Qatar 2022: maatschappelijk bewust deelnemen De KNVB vindt het zeer belang* om transparant te zijn in de 
Informatievoorziening omtrent het WK en een open dialoog aan te gaan met belanghebbenden 
Mocht je vragen of opmerkingen hebben, aarzel dan niet om contact op te nemen 
Met vriendelijke groet, 

Mum 
M 

T 

ia 
l E 	 fiatitni 

Koninklijke Nederlandse Voetba bood 
Woudenbergseweg 56-58, 3707 HX Zeist 
Postbus 515, 3700 AM Zeist 
Kt41/133,11, 
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Ik ben perschef, wat in feite betekent dat ik me bezig 
hou met alle vraagstukken over media en communi-
catie rondom het Nederlands elftal. 

Ik vind dat je altijd voor het hoogste moet gaan. 

Zoals de bondscoach al heeft gezegd: Niet de beste 
spelers worden wereldkampioen, maar het beste 

team. En hij gelooft erin dat wij dat straks zijn. En 
daar kan ik het natuurlijk alleen maar mee eens zijn. 

OPW =G \AA HETWK 
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Beste lezers, 

Hierbij presenteren we onze 
eerste Oranje Qatar Nieuws-
brief. Beschouw deze brief als 
een periodieke update van wat 
we allemaal (gaan) doen in de 
aanloop naar en tijdens het WK 
Voetbal in Qatar. 

We hebben het dan niet over wedstrijden en 
trainingen, maar wel over alle andere activiteiten 

die de KNVB onderneemt en gaat ondernemen. 
We maken deze brief omdat deelnemen aan een 
evenement in een land als Qatar vragen oproept 

en meningen uitlokt. Dat is ons allen bekend; het 
toernooi werpt al jaren zijn schaduwen vooruit. 

Wie ons volgt, weet hoe de KNVB hier in staat. 
We hadden het liever anders gewild, hebben er 

actief voor gezorgd dat er binnen FIFA nooit meer 
een WK- of welk ander -bid kan worden uit-

gebracht zonder een degelijke mensenrechten-

paragraaf. Maar nu we geplaatst zijn, gaan we 
ervoor, 'voetbal' is immers de kurk waarop we 
drijven, is de reden van ons bestaan als KNVB. 

We steken onze kop dus niet in het woestijnzand. 
Maar we gaan ons zeker ook verheugen op het 

sportieve festijn dat een WK nu eenmaal altijd 
is. We moesten in 2018 helaas passen, deze keer 

willen we weer meedoen om de prijzen. 

Via deze nieuwsbrief houden we jullie allen op de 

hoogte, laten we jullie delen in wat we gedaan 
hebben, doen en nog gaan doen. 

En vooral ook: laat weten wat je vindt van 

wat er (los van het voetbal zelf) in het kader van 
het WK in Qatar allemaal gebeurt onder de vlag 
van de KNVB. Wij laten van ons horen, maar we 
horen ook jullie graag. 

Met vriendelijke en vooral collegiale groet, 

Gijs de Jong 

Secretaris-generaal 



Wanneer is jouw WK geslaagd. 

stuur ijk staat sportief succes altijd op de eerste 

plaats; daar werken spelers en staf samen hard 

aan. Maar vanuit mijn eigen functie hoop ik dat 

de bondscoach en onze spelers op een goede en 

plezierige manier kunnen samenwerken met alle 

media-partijen. Ik geloof erin dat je elkaar nodig 

hebt. Het is niet altijd makkelijk beide kanten 

tevreden te houden, maar dat is uiteraard wel 

mi'n doel. 

Gijs de Jong bezoekt compound 
van personeel St. Regis-hotel 
Op de ochtend van de WK-loting bezocht Gijs de Jong 

met een aantal collega's de woonverblijven van het 

personeel van het St. Regis Hotel in Doha. Dat hotel zal 

hoogstwaarschijnlijk als spelershotel fungeren tijdens 

het WK eind dit jaar. Het bezoek komt voort uit de harde 

afspraak van de KNVB dat alle faciliteiten die straks 

gebruikt worden, moeten voldoen aan de eis om alle 

recente arbeidswetgeving in te voeren en te handelen 

volgens de adviezen van de internationale vakbond ILO. 

"Ik was echt in positieve zin verrast over de situatie die 

we aantroffen", zegt Gijs de Jong. "Waarbij ik besef dat 

we hier extreem goede omstandigheden zagen. Dit hotel 

heeft het goed voor elkaar voor zijn personeel. Dat werd 

ook bevestigd door de mensen ter plaatse. Ze gaven aan 

dat dit erg goed is in alle opzichten, maar dat er hier 

elders ook beduidend mindere accommodaties gebruikt 

worden. Maar niet door St. Regis dus." 

Wat er door een zestal werknemers van het hotel in 

een buitenwijk van Doha werd getoond, oogde als een  

gerieflijk verblijf voor hen. Een omheinde en bewaakte 

compound, waar 700 mensen kunnen verblijven (het 

was nu voor iets meer dan de helft bezet) met eigen 

ruimtes voor iedereen waarbij er gescheiden mannen-

en vrouwenverblijven zijn. Er is overal WiFi, er zijn onder 

meer gemeenschappelijke ruimten waar allerlei soorten 

binnenspellen gedaan kunnen worden, er is een volledig 

geoutilleerde gym, een buitenzwembad, een basket- 
... • • 

en voetbalveld, een moskee, een gebouwtje met 

medische voorzieningen en een permanent aanwezige ". 

verpleegkundige. 

"Dit is eigenlijk zoals we het willen zien", zei Gijs. 

"Hier hebben we invloed op en we kunnen het checken. 

Als het op het vlak van voorzieningen en behandeling 

van werknemers niet in orde is, gaan we niet in zee met 

faciliteiten hier. Het past in het beleid dat we voeren, 

dat ons verplicht verantwoord aan het WK deel te nemen. •.. • 
Waar we kunnen, laten we een footprint achter, blijven 

we langer dan het WK duurt betrokken bij Qatar en de 

non-gouvernementele organisaties daar en zien we erop 

toe wat er in onze buurt gebeurt met 'workers' als we er 

zijn in hotels en andere accommodaties." 



. • 
• • . ; ... • • • • 

Op dinsdag 29 maart, 
op de dag van de oefen—
wedstrijd Nederland —
Duitsland (1-1), nam 
directeur betaald voetbal 
Marianne van Leeuwen 
een petitie tegen het WK 
in Qatar in ontvangst. 
Zij benadrukte tijdens 
de bijeenkomst dat we 
hetzelfde doel nastreven: 
duurzame verandering in 
het gastland. "Als we in 
Qatar wereldkampioen 
worden, willen we ook 
trots zijn op de maat—
schappelijke impact die 
we daar hebben gehad", 
aldus Van Leeuwen. 

Fans Oranje 
We willen tijdens het WK in Qatar, hoe excentrisch 

deze plaats qua voetbal ook is, ouderwets voor de dag 

komen. Op de manier waarmee we tijdens voorgaande 
toernooien beroemd én geliefd werden. Daarmee 
wordt vanzelf, iets wat we allemaal willen, de support 

van onze fans aan de internationals maximaal. Wat we 
kunnen doen, doen we: alles voor Oranje. 

Om dat allemaal voor elkaar te krijgen, waren we in 
december al in Doha om er te praten met FIFA en het 

Supreme Committee, het lokale organisatie comité. 

We gaan nu kijken of en hoe onze oranje fans op de 

FIFA fanzone een oranje plek kunnen hebben om 
elkaar te ontmoeten en alvast de wedstrijden met 
elkaar te vieren. 

Daarnaast zijn we in gesprek om het voor elkaar te 

krijgen dat we 'uiteraard' bij de laatste kilometers 
richting het speelstadion weer een Oranje fanwalk 
kunnen organiseren voor onze aanhang. 

Onlangs hadden we ook een presentatie aan onze 

partners met betrekking tot de fans van Oranje gege -
ven: het verhaal van 'nothing like Oranje', nadat dit 
ook eerst met de bondscoach was besproken. Tevens 

kwamen de campagne-ideeën op het gebied van 
marketing, content en fan activaties voorbij. Dit alle-

maal met als doel zoveel mogelijk support in Neder-
land te gaan creëren en de Oranjekoorts zo groot 
mogelijk te maken, uiteraard op een vernieuwende en 

creatieve wijze, passend bij de unieke Oranje beleving. 

In de volgende update hopen we daarover een tipje 
van de sluier te kunnen oplichten. 



werd vergezeld door een 
aantal andere bestuurders 
van het Qatarese voetbal. De 
ontmoeting was door zowel de 
KNVB als de lokale organisatie 
geëntameerd. "Een zinvolle 
ontmoeting in een goede 
sfeer", zo vatte Just Spee de 
ambiance van de sessie samen, 
"waarin gezegd werd wat er 
gezegd moest worden", aldus 
onze voorzitter na afloop van 
het gesprek in de vipruirnte 
van het congrescentrum waar 
het congres ook plaats had. 

Agenda 

Personeelsbijeenkomst KNVB 

Oefenwedstrijd Nederland-Denemarken 

Oefenwedstrijd Nederland-Duitsland 

FIFA congres 

Loting WK en site-visits projectgroep 

en. Bijeenkomst / site-visit working group 
on human and labour rights 

21 november 11:00 
Senegal - Nederland 

24 november 17"00 
Nederland - Ecuador 

29 november 16"00 
Nederland - Qatar 

Loting 

KNVB-delegatie spreekt 
'supreme committee' in Qatar 
Meteen na het FIFA-congres in Doha spraken Just 
Spee en Gijs de Jong namens de KNVB met de voor-
zitter van de Qatarese voetbalbond QFA Sheikh 
Hamad Bin Khalifa Bin Ahmed Al-Thani, de voorzitter 
van het lokale supreme committee van het WK H.E. 

Hassan Al Thawadi en de secretaris generaal van de 
Qatarese voetbalbond Mansoor Al-Ansari. Dat drietal  

"Uiteraard kwamen we te spreken over de harde 
kritiek van Louis van Gaal op de verkiezing in 2010 
van Qatar als WK-gastland in 2022", zei Gijs de 
Jong. "Het is niet zo dat er om onze excuses gevraagd 
werd. We hebben gewoon gezegd dat we in Neder-
land open en vrij en soms hard met elkaar discussi-
eren. In Qatar gaat dat anders, maar dat respecteren 
we van elkaar." Opvallend was wel dat de Qatari 
aangaven de stijl van Van Gaal als grote voetbal-
coach te kennen. "De kou, zo die er al was, was op 
dit vlak snel uit de lucht", voelde voorzitter Spee. 
De secretaris generaal van de Qatari wees erop dat 
de Qatari ook open willen zijn, dat ze begrepen dat 
er in Nederland veel vragen kunnen zijn en dat het bij 
vragen over en weer het goed is elkaar op te zoeken. 

Na afloop van het overleg, werd er nog een shirt van 
Oranje uitgereikt, een cadeau waarmee je overal en 
zeker ook in Qatar, kunt aankomen. De gastheren 
spraken uit het sterke contact met Nederland, dat 
er al sinds 1992 is, te handhaven en uit te bouwen. 
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Dank voor je mail. Ik ga hier tussenuit, want ik zal niet langer communicatie doen bij onze 
Directie. Dus zou je de mails voortaan kunnen richten aan 	for the time being, totdat 
duidelijk is hoe deze functie verder wordt ingevuld. 

Groeten 

Van: 	 @KNVB NL> 
Verzonden: maandag 11 april 2022 10:53 
Aan :5 2.e '' 	 @minvws nl> 
Onderwerp: OneLove update 

Hi Ra, 

Hierbij een update over de OneLove-campagne. We hebben net natuurlijk de campagne gehad met 
de spelers en speelsters van Oranje (zie bijgaande presentatie) en de samenwerking met ESPN. Dat 
smaakt naar meer, naar een jaarlijks terugkerend moment in maart, net als we in oktober het coming 
out weekend hebben. Hieronder in elk geval een aantal zaken alvast opgesomd, los van wat we al 
deden en blijven doen (uitingen rondom de wedstrijden van Oranje, statements bij misstanden etc.). 
We blijven dus steeds alle groepen meenemen hierin, van de rolmodellen van Oranje, naar de 
amateurverenigingen, de jeugd etc. En ook online en offline. 

Amateurvoetbal 
Op 2 mei om 15 uur presenteert Alliance '22 in Haarlem hun nieuwe shirt voor de komende 5 jaar. Op 
dit shirt staat een OneLove-logo. De KNVB zal dit shirt in ontvangst nemen. ESPN maakt hier 
opnames van en lokale en landelijke pers wordt uitgenodigd. Dit is (voor ons) tevens een oproep of 
aftrap om andere verenigingen op dit idee te brengen: join the club. Via de OVIVI-site kan men het 
OneLove-logopakket verkrijgen (inclusief een disclaimer hiervoor). De KNVB-site zal hiernaar 
verwijzen. Het is ook de aanleiding voor een (digitale) mailing naar alle verenigingen (bestuurders) 
maar ook naar alle leden. Hierin worden deze vier zaken gecombineerd, zoals het logopakket, het 
trainingsaanbod en de community voor dit thema. 

Video 
Er is een video geproduceerd waarin tientallen supporters van verschillende clubs, landen etc. 
gezamenlijk 'Ik hou van jou' (van Gordon/Maribelle) zingen. Aan het begin zijn overigens geen 
kleuren te zien en draagt iedereen zwarte hoodies, die later uitgaan. De video eindigt met de tekst: 
Ondanks alle verschillen, houden we allemaal van hetzelfde. Ons voetbal is van iedereen. Deze 
video kan wellicht al op de schermen getoond worden bij de bekerfinales op 17 en 18 april. Later 
wordt de video breed verspreid via de social kanalen en PR. 

Slimme camera's 
Voor de pilot met slimme camera's bij drie clubs sturen we binnenkort een persbericht uit (namens 
Ons Voetbal Is Van Iedereen). Het eerste concept mail ik je komende week en zal daarna met alle 
betrokken partijen moeten worden kortgesloten. 

Schoolvoetbal 
Diversiteit is via de OneLove-campagne meegenomen in het schoolvoetbal de komende maanden. 

Vakantie doeboek 
OneLove zit ook een voetbal doeboek voor kinderen dat uitgegeven wordt door de KNVB. 
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Coming out weekend 
Net als voorgaande jaren zal het voetbal rondom coming out day (11 oktober) in het teken staan van 
LHBTI-acceptatie. Dit door te spelen met OneLove-aanvoerdersbanden, regenboog cornervlaggen 
etc. We zijn met een aantal tv-programma's in gesprek om te kijken of zij kunnen aanhaken. 

Toolkit AV 
Komend najaar sturen we opnieuw een toolkit naar de amateurverenigingen zodat zij zich eenvoudig 
kunnen uiten over dit thema. Vorig jaar hadden we posters met 'Iedereen is op deze vereniging 
welkom'. We hopen hen nu bordjes te kunnen sturen die ze bij de ingang kunnen ophangen. 

WK in Qatar 
LHBTI is in het gastland bij wet verboden (overigens heeft de Qatarese regering onze gegarandeerd 
dat alle bezoekers van het WK veilig zijn). Met OneLove willen we daar een statement maken voor 
LHBTI-acceptatie. Momenteel benaderen we ook andere bonden hiervoor die ook geïnteresseerd zijn 
om het OneLove-concept hiervoor te gebruiken. 

Dag tegen racisme en discriminatie 
Zoals hierboven gezegd, maken we samen met ESPN, de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie er 
een jaarlijks terugkeren moment van rondom de internationale dag tegen racisme en discriminatie. 
Daar hebben we binnenkort overleg over. Dit past ook prima in de agenda's bij de clubs: zij willen 
graag ruim van tevoren weten wat er aan zit te komen op dit vlak zodat ze dit zelf ook tijdig kunnen 
oppakken. 

Mocht je vragen hebben tot dusver, dan hoor ik het graag. 

Met vriendelijke groet, 

Koninklijke Nederlandse Voetbalbond 
Woudenbergseweg 56-58, 3707 HX Zeist 
Postbus 515, 3700 AM Zeist 

KNVB.NL  

This email and any files transmitted with it are confidential and intended solely for the use 
of the individual or entity to whom they are addressed. 1f you have received this email in 
error please notify the system manager. Please note that any views or opinions presented in 
this email are solely those of the author and do not necessarily represent those of the 
KNVB. Finally, the recipient should check this email and any attachments for the presence 
of viruses. The KNVB accepts no liability for any damage caused by any virus transmitted 
by this email. KNVB is a legal entity (association), duly incorporated under the laws of the 
Netherlands and registered by the Chamber of Commerce under 40478591. 
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Goed* hearl~ , 
Op baardig 11 jtal en 3rdy 141tri a.s. speelt het Nederlands Blei Me Nations League wadenden legen Polen en Wake in Stadion ~noord b Retteadm Graag ellen rg u 
uNnadlgen voor deze 	am Onne b ompalen en de Omjeatear in het stadion le probaat. 
~het bedelende Eitel zijn de triaden& leaen Polen en Wales een heling* walaideel van de 	 het VOC in Oslo,weer Polen en ~dik Wales zeden ain 
meedoen. Met Woerd Supporta tamp' heb de KNVB zichzelf de doalablitrig gedold aan cp 	 'afpel deel b nemen wem tiet MC in fileaar. In zeken de 
matiadweenlia kracht van het welbal in orn een mime Weinige te lemen am de mnenievirg in Qatar. 
OcatapailuiswnGaaienzijnmanenmetzeepuieneengrotedepteogenvoordeiridaide* von de /Mona League in de ~er van 2023. We kijken uit neer een spannende 

Graag vernemen rij veer 31 mei ss cru in de gelegenheid benam amitierig te riln bij deze Inladend Wi hopen to ap 11 eni War 14 juni as b naogen ontvangen In Stadion Fallenoted te 
Ratlerdem 

Met wiendelha goog 
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,bis maal in emir please notify me systeca manager Please cote that any Meen ar optMons piesenied ia this mal are solely dim °fitte ~hor and do not orceswily 
~meid mare adie KNVB Fizally, me recipient shoold check this mail mi any attarliments SX the prest= of virms The KNVB accept' an liabdity toe any 
damage cansed by any virus emnitted by taais mail KNVB is a !egel entity (aasociation), daly Meorporated ander me laws of tee Netherlands and registered by the 
Chanteer of Commerce meier 40478591 
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KNVB & RBFA: CONFERENCE ON 
HUMAN AND LABOUR RIGHTS 
VRUDAG 3 JUNI 

Beste mi, 
Eerder ontving u een Save the date voor het event dat de KNVB in samenwerking met de 
Koninklijke Belgische Voetbalbond (RBFA) organiseert over 'Human and Labour Rights 
en grote sportevenementen' in het RBFA-bondskantoor in Tubize, België. Verschillende 
internationale gasten uit het maatschappelijk middenveld en de politiek gaan in gesprek 
over de rol van mensen- en arbeidersrechten in het internationale beleid van 
voetbalbonden en sportevenementen. De opzet van het evenement biedt ruime 
gelegenheid tot interactie tussen sprekers en publiek. Zie de bijlage voor aanvullende 
informatie. 

Programma: 

• 11:30-12:30: receptie en lunch 

• 12:30-14:30: conferentie (Het volledige programma is in de bijlage te vinden) 

Nog niet ingeschreven? 
Schrijf je in via de volgende link 

Gijs de Jong 

Secretaris Generaal KNVB 

NOG NIET INGESCHREVEN? 
Meld ie aan via de volgende link. Mocht te Vragen hebben, dan kan je altijd contact opnemen 
inet, 	 !via n() 	 gionerakei_retarv(u)krivb.ni. 

WAAR EN WANNEER? 
RBFA HQ 
Datum:  vrijdag 3 juni 2022 
Tijd: Receptie + lunch: 11.30 — 12.30. Start conferentie: 12.30 — 14.30 
Locatie:  RBFA HQ, Tubize, België 

Van: General Secretary 
Verzonden: dinsdag 10 mei 2022 14:55 
Aan: 	 @minvws.nl> 
Onderwerp: SAVE THE DATE: KNVB & RBFA: conference on human and labour rights / 3 juni 2022 



KNVB & RBFA: CONFERENCE ON 
HUMAN AND LABOUR RIGHTS 
VRUDAG 3 JUNI 

Beste, 

De Op vrijdag 3 juni organiseert de KNVB in samenwerking met de Koninklijke 
Belgische Voetbalbond (RBFA) een conferentie over 'Human and Labour Rights en grote 
sportevenementen' in het RBFA-bondskantoor in Tubize, België. Verschillende 
internationale gasten uit het maatschappelijk middenveld en de politiek gaan in gesprek 
over de rol van mensen- en arbeidersrechten in het internationale beleid van 
voetbalbonden en sportevenementen. De opzet van het evenement biedt ruime 
gelegenheid tot interactie tussen sprekers en publiek. Zie de bijlage voor aanvullende 
mformatie. 

Programma: 

11:30-12:30: receptie en lunch 

12:30-14:30: conferentie 

Aanvullende informatie over het programma en de gasten volgt. Het zou geweldig zijn om 
u op 3 juni te mogen begroeten. 

Wil jij erbij zijn? 
Schrijf je in via de volgende link 

Gijs de Jong 
Secretaris Generaal KNVB 

WIL JIJ ERBIJ ZIJN? 
Meld  je aan via de volgende link. Mocht ie  vragen  hebben,  dan  kan je altijd contact opnemen 
met. 	 via 06- 	j  of  e-mail  generalsecretaryPknvb.nl. 

WAAR EN WANNEER? 
RBFA HQ 
Datum: vrijdag 3 juni 2022 
Tijd: Receptie + lunch: 11.30 — 12.30. Start conferentie: 12.30 — 14.30 
Locatie: RBFA HQ, Tubize, België 



Gijs de Jong 
eneral Secretary KNVB 

41rA 

Peter Bossaert 
CEO RBFA 
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INVITATION 

MENSEN-  EN  ARBEIDSRECHTEN 
KNVB & KBVB conferentie 

Vrijdag 3 juni 2022 
Bondszetel KBVB 

Brusselsestraat 480 - 1480 Tubeke 

De Koninklijke 1Vederlandse 8 Belgische VoetOalbond nodigen u graag uit 
om te praten over de rol van beide voetbaibonden en andere belanghebbenden 
met betrekk:ng tot mensen- en arDeldrsrechten Cu grote voetbalevenernenten 

over de hete werecl zoals het Wereldkampioenschap voetbal in Qatar. 

Het doel van deze conferentie is om de ervaringen 
vanuit verschillende perspectieven te Celen en bespreken 

hoe versch,'fiende t,-,enghebbenden de :mensenrechten en arbeidsrecnten 
in de vnetbalereidk,innen ,.vaarborden en beschermen. 

11:30 
Receptie & Lunch 

12:30 
Introductie door Peter Bossaert (CEO KBVB( 
& Gijs de Jong (Secretaris Generaal KNVB) 

12:45 
Keynote speech van EU Beleidsmaker 

13:00 
Andreas Graf (Verantwoordelijke Mensenrechten en Antidiscriminatie bij FIFA I 

13 :10 
Vakbonden 

Patrick Vandenbergh (Voorzitter ACV-CSC Bouw, Industrie S Energie 
Brahim Hilami (Federaal Secretaris ABVV/FGTB Bouw); 

13:25 
Amnesty International Belgique 

Francois Graas (Campagnecotirdinator Amnesty International Beigigue) 

13:40 
Internationale Arbeidsorganisatie in Qatar 

Max Turión (Hoofd van het IAD-kantoor in Qatar) 

13:55 
Michele Uva (Directeur Football Social Responsibility UEFA) 
S Marc Tarabella (Co-voorzitter Europees Parlement Sport) 

14:10 
Q & A 

14:30 
Receptie 
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Van: 	 5.1.2.e lil 
Aan: 	 5.1.2.e 

.5.1.2.e 
5.1.2.e 
5.1.2.e 

Onderwerp: 	 *2 Op weg naar WK2022 
Datum: 	 wijdag 10 juni 2022 09:45:54 
Bijlagen: 	 2022 06.09_WK Nieuwsbrief 2 pdf 

Beste leden van de regiegroep voetbal en veiligheid, 
Graag vragen wij jullie aandacht voor een nieuwsbrief "Op weg naar het WK" van Gijs de Jong, Secretaris 
Generaal van de KNVB. 
Met vriendelijke groet, 

111116111111111~1111 
T. +31 
M. +31-t  

E.  -~nl 
Koninklijke Nederlandse Voetbalbond 
Woudenbergseweg 56-58, 3707 HX Zeist 
Postbus 515, 3700 AM Zeist 
KNVB.N  

This email and any files transmitted with it are confidential and intended solely for the use 
of the individual or entity to whom they are addressed. If you have received this email in 
error please notify the system manager. Please note that any views or opinions presented in 
this email are solely those of the author and do not necessarily represent those of the 
KNVB Finally, the recipient should check this email and any attachments for the presence 
of viruses. The KNVB accepts no liability for any damage caused by any virus transmitted 
by this email. KNVB is a legal entity (association), duly incorporated under the laws of the 
Netherlands and registered by the Chamber of Commerce under 40478591. 



.1.\1.1euwsbriet jun4 2022 
.• ...... ••• 

We zijn op die aandacht goed voorbereid. 

In de afgelopen periode hebben we ook al veel 
mensen gesproken over het WK in Qatar en de 

deelname van Oranje aan het toernooi. Van over-
leg met Nederlandse vakbonden, tot presentaties 
op amateurverenigingen. Van journalisten, tot 

de schrijvers van het boek 'Nooit meer Qatar'. 

We blijven actief in het uitdragen van ons beleid, 

omdat we hebben gemerkt én gemeten dat het 
toelichten van onze keuzes leidt tot meer kennis 

van de situatie in Qatar en begrip voor onze 

standpunten. Dat blijven we dus gestaag doen. 
Beste lezers, 

Het WK in Qatar en de belangstelling 
daarvoor groeit met de dag. Uiteraard 
voor het sportieve event, maar ook 
voor onze acties gericht op het verbe-
teren van de situatie van de arbeids-
migranten in het gastland. Dat de 
voorpret voor deelname aan het WK 
toeneemt is niet zo gek, met de in-
terlands die ons mannenelftal in juni 
speelt tegen België, Wales en Polen. 

Deze periode grijpen we alle mogelijke podia 

aan om ons verhaal open en eerlijk te vertellen. 
Zo waren we op 3 juni bij de Belgische bond voor 

een bijeenkomst voor internationale politici en 
stakeholders. Een groot succes, daarover lees 
je hieronder meer. 	° • 

Gijs de Jong 
Secretaris-generaal 



Wanneer is jouw W 

slaa 

Wat is jouw rol in aanloop naar h 

s eindigt NLXI? 

In 2010 waren we nummer 2. In 2014 nummer 3. 

Alleen 1 blijft nog over... 

Margaritis Schinas, vice president Europese Commissie: 

"Qatar is waar je wereldkampioen wil worden, maar niet 

zonder out of the box te kijken. Je gebruikt de impact van 

het voetbal voor verandering, vrijheid, mensenrechten, 

tolerantie en inclusiviteit. Als voetbalfan ben ik jaloers op 

iedereen die vanavond de nations league-wedstrijd in 

Brussel kan bijwonen. Nederland en België zijn namelijk 

absoluut twee toplanden op het veld. Maar ze zijn mis-

schien nog wel meer toplanden buiten het veld." 

Gijs de Jong, secretaris-generaal van de KNVB: 

"Qatar heeft de afgelopen twee jaar nieuwe wetten 

ingevoerd waarmee het beruchte kafala -systeem bui-

tenspel wordt gezet en arbeidsmigranten worden 

beschermd. Daarmee zijn we er niet want het doorvoeren 

en nakomen van al deze wetten vraagt veel aandacht en 

kost tijd. Het is een evolutie, geen revolutie. Ook na het 

WK blijven we ons hiervoor inzetten. De veranderingen 

in Qatar mogen niet van korte duur zijn." 

Terugkijken? Dat kan hier 

3 vragen aan... 
5.1.2.e Een goed WK is wat mij 

betreft alleen te meten aan de 

hand van het sportief resul-

taat. Maar het is flauw om 

geen verantwoordelijkheid te 

nemen voor "mijn WK", dus 

vanuit mijn rol zou ik zeggen 

dat mijn WK geslaagd is als 

de KNVB strategie helemaal 

uitgevoerd kan worden: maatschappelijk bewust deel-

nemen waarbij we het liefst ook nog even actief blijven 

in het land met bijvoorbeeld WorldCoaches om via het 

voetbal verbetering op gang te brengen. Tot slot, is het 

WK ook een moment om verder te werken aan onze 

internationale positie, om bijvoorbeeld te lobbyen voor 

ons bid voor de FIFAWomen's World Cup van 2027 die 

we graag met België en Duitsland willen organiseren. 

Vanuit Corporate Affairs houden wij ons bezig met de 

belangenbehartiging van en voor het Nederlands voetbal. 

Ik focus me onder andere op de internationale onder-

werpen. Voor het WK betekent dat contacten met heel 

veel partijen: VN, Amnesty, media, activisten, vakbonden, 

voetbalkoepels (UEFA/FIFA en collega voetbalbonden), 

overheid, ambassades, Tweede Kamer, Europese Unie, 

de Qatari overheid etc. Door die goede contacten, lukt 

het ons vaak informatie vroeg te ontvangen (vaak voor 

het publiekelijk wordt) zodat ik op basis van de beschik-

bare feiten onze strategie kan toetsen en adviseer over 

de voortgang. Verder is ons doel het positioneren van de 

KNVB zodat we de (soms moeilijke) gesprekken in het 

gastland kunnen voeren, het debat in Nederland faci-

literen en monitoren en ons steentje bijdragen door het 

helpen verbeteren van de situatie van arbeidsmigranten 

in Qatar. Ik durf wel te stellen dat het mede door onze 

inzet is gelukt om een werkgroep te creëren onder UEFA 

paraplu waardoor het hele Europese voetbal betrokken 

wordt bij de maatschappelijke situatie in Qatar. 

Bijeenkomst RBFA 3 juni 
De KNVB wil de aandacht voor het WK in Qatar benut 

ten om de huidige maatschappelijke veranderingen in 

het gastland te stimuleren. Daarbij is het van belang 

dat iedereen die dat wil op de hoogte is van de laat-

ste ontwikkelingen en standpunten. Met dat doel heeft 

de KNVB samen met de Belgische voetbalbond RBFA 

een conferentie georganiseerd over mensenrechten en 

arbeidsrechten in relatie tot grote voetbalevents zoals 

het WK in Qatar. Deze conferentie vond op 3 juni plaats 

op het kantoor van RBFA en hiervoor waren onder 

anderen politici, beleidsmakers en media uitgenodigd. 

Niet alleen werd gedurende twee uur de rol van beide 

voetbalbonden besproken, verschillende organisaties 

konden ook hun visie delen over hoe de voetbalwereld de 

mensenrechten en arbeidsrechten kan laten waarborgen. 

Zo waren er sprekers van de Europese commissie, FIFA, 

UEFA, Amnesty International, het Europees parlement en 

de International Labour Organisation (ILO). 



De veiling van de shirts die het 
Nederlands elftal droeg tegen 
Denemarken en Duitsland heeft 
ruim 100.000 euro opgeleverd. 

Met dit prachtige bedrag kan 
UNICEF noodhulp bieden aan 
kinderen en gezinnen in en rond 
Oekraïne. 

Agend 

Nederland - Polen 

Nederland - Wales 

Update personeel 

(311 Site visit UEFA Working Group 

KNVB ontvangt Hassan Al -Thawadi 
• (secretaris generaal 

Supreme Committee) 

Working group UEFA eind juni 
weer naar Qatar 
Eind juni reist Gijs de Jong namens de KNVB wederom 
af naar Qatar voor gesprekken en locatiebezoeken in het 
licht van de handhaving van mensenrechten daar, met 
name in relatie tot het WK. Zoals bekend heeft UEFA 
ruim een jaar geleden een werkgroep opgericht die zich 
inzet voor de naleving van mensen- en arbeidsrechten 
in Qatar. De KNVB was een van de initiatiefnemers van 
deze werkgroep, die ter plaatse als waakhond opereert 
om te kijken en horen of gedane beloften worden nage-
komen. 

Eind juni staat er dus weer een site visit met de UEFA 
working group for human and labour rights op het pro-
gramma. Eerder al, op 17 mei, was er een digitale sessie 
waarin Amnesty International de plannen voor een op te 
richten fonds deelde. De werkgroep heeft aangegeven 
daar positief tegenover te staan. In die digitale sessie 
gaven de vakbonden ILO en BWI tevens een update over 
de situatie in Qatar: er zijn veel stappen gezet, maar er 
is ook nog een hoop te verbeteren. De vakbonden voelen 
zich gesteund door de UEFA werkgroep en roepen ook 
op tot samenwerking. Tijdens de komende ontmoetingen 
in Qatar zullen we onder andere spreken over de publi-
caties uit Scandinavië met betrekking tot de acceptatie 
van leden van de LHBTI+ gemeenschap tijdens het WK  

in de hotels ter plaatse en hoe we hier met onze eigen 
due diligence (de eisen die wij stellen aan de partijen 
waar wij mee samenwerken) een bijdrage aan kunnen 
leveren. Ook zullen we met de vakbonden in Qatar in 
gesprek gaan in het kader van onze eigen legacy na het 
WK. We willen immers in goed overleg iets structureels 
én blijvends achterlaten voor de werkers in Qatar. Zodra 
het kan, laten we jullie daar hier meer over weten. 
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