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Van: 
Verzonden: 	n er a 22 se tember 2022 12:47 
Aan: 
Onderwerp: 	FW: Up ate KNVB - WK Qatar 2022 
Bijlagen: 	Pb OneLove in tien landen.pdf; knvb-infographic-qatar-nl.pdf 

Deze ook ontvangen? 

Van: 	 @KNVB.NL> 
Verzonden: woensdag 21 september 2022 15:53 
Aan: 	 @minvws.nl>; 5.1.2.e 	 @minvws.nk 5.1.2.e 

@minvws.nl> 
Onderwerp: Update KNVB - WK Qatar 2022 

Dag 	en ka 
Op 21 november 2022 start het wereldkampioenschap voetbal 2022 in Qatar. In de aanloop naar het toernooi 
onderneemt de KNVB verschillende acties om verantwoord deel te nemen aan het toernooi. 
Hieronder treft u de laatste stand van zaken: 

• Staf en spelers bijgepraat door Amnesty International 
Het Nederlands elftal heeft zich op maandag 19 september laten bijpraten door Amnesty International. In een 
filmpje deelde de mensenrechtenorganisatie een boodschap met de selectie. De bijpraat sessie is een 
tweede in de reeks. Eerder werd het Nederlands elftal bijgepraat door de ambassadeur van Nederland in 
Qatar en de mensenrechtenambassadeur van de Nederlandse Overheid. 

• De KNVB steunt oproep voor compensatiefonds arbeiders 
De UEFA Working Group, waar de KNVB-deel uitmaakt heeft FIFA een brief geschreven. Hierin wordt er 
verzocht om voor het toernooi een update te geven over de stand van zaken m.b.t. een compensatiefonds. 
Wij zijn in afwachting van een reactie vanuit de FIFA. 

• OneLove tijdens de Nations League en het WK in Qatar 
De aanvoerders van België, Denemarken, Duitsland, Engeland, Frankrijk, Nederland, Noorwegen, Wales, 
Zweden en Zwitserland dragen de komende interlands de OneLove-aanvoerdersband. OneLove is gestart als 
een campagne van het Nederlandse voetbal en benadrukt dat alle voetballiefhebbers minimaal één ding 
gemeen hebben: de liefde voor het voetbal. Daarmee willen de afzenders uitdragen dat zij vóór verbinding en 
(dus) tegen elke vorm van discriminatie zijn. 

Bij Noorwegen en Zweden gaat het om alleen de Nations League-wedstrijden aangezien deze landen niet 
zijn gekwalificeerd voor het WK. De captain van Engeland voetbalt pas tijdens het WK met de OneLove-
aanvoerdersband omdat de aandacht in september uitgaat naar het overlijden van koningin Elizabeth II. Bij 
de overige zeven landen wordt de OneLove boodschap uitgedragen tijdens zowel de Nations League-
wedstrijden als het WK in Qatar. 

OneLove heeft internationaal als onderschrift 'football has the power to unite people', wat is geïnspireerd op 
een bekende uitspraak van Nelson Mandela over sport. Mandela was behalve anti-apartheidsstrijder en 
politicus ook een groot voetballiefhebber. De kleuren in het hartje van het logo staan voor ieders trots op de 
eigen afkomst, kleur, genderidentiteit en seksuele geaardheid. 

• Oproep: KNVB roept het kabinet en de politiek op 
De afgelopen jaren heeft de KNVB veel aandacht gevraagd voor de situatie in Qatar. Op basis van de input 
van organisaties zoals de International Labour Organisation, Amnesty International, Building and 
Woodworkers' International (waar de FNV lid van is), arbeidsmigranten, maar ook de Ambassade van 
Nederland in Qatar zijn we als bond aan de slag gegaan om via het voetbal en het WK positieve verandering 
te weeg te brengen. 



5.1.2.e
i.  

a
m 

 

Er is in Qatar veel beweging, positieve en vergaande hervormingen vinden plaats. Tegelijkertijd zijn er zorgen 
over de periode na het WK. Internationale betrokkenheid, ook na het toernooi zijn cruciaal om de positieve 
beweging in gang te houden. Daarom vragen we het kabinet en de politiek om bestuurlijk actief te zijn bij de 
aanpak van de KNVB om een duurzame verandering te creëren in Qatar. 

• Wat gaan wij nog doen? 
De KNVB zal ook in aanloop, tijdens en na het toernooi aandacht blijven vragen voor de situatie in Qatar. 
Hieronder een kort overzicht van evenementen die op de planning staan: 

o Deelname aan het debat: "Misstanden WK Qatar", georganiseerd door Stichting Pro2 en Cruyff op 24 
september 

o Debate: Human Rights and the World Cup Qatar, georganiseerd bij de Universiteit van Leiden op 30 
september 

o De aanvoerder van het Nederlands elftal zal de OneLove aanvoerdersband dragen, dit gebeurt deze 
week tijdens de Nations League wedstrijden, maar ook tijdens het WK. 

o Er zal opvolging worden gegeven aan de brief die naar FIFA is gestuurd 
o Dialoog met de stakeholders zal ook constant gevoerd worden 

Verder updates, evenementen en/of acties worden vormgegeven, daar zullen we te zijner tijd ook informatie over 
delen. 

Voor nu hopen je hiermee goed te informeren. Wij blijven beschikbaar in het geval van vragen en lichten alles wat we 
doen graag toe tijdens een persoonlijk gesprek. 

Bijlagen: 1. Persbericht OneLove 2. Infographic Football Supports Change 

Met vriendelijke groet, 

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

KNVB.NI, 

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 !egel entity 
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ONS VOETBAL ZETTEN WE IN VOOR 

VERANDERING IN QATAR. GEZAMENLIJK. 

WANT 'FOOTBALL SUPPORTS CHANGE'. 



FOOTBALL SUPPORTS 

CHANGE 
• • ••• 

Het WK is het hoogste sportieve podium. 

We geloven in de maatschappelijke 
kracht van voetbal. 

We geloven in open dialoog om betrokkenen 
te helpen, verandering mogelijk te maken 
en nader tot elkaar te komen. 

We geloven in een duurzame legacy, niet 
alleen in de aanloop en tijdens het toernooi 
maar juist ook daarna voor de lange termijn. 

ONS VOETBAL ZETTEN WE IN VOOR VERANDERING IN QATAR. GEZAMENLIJK.  

DE KNVB WIL OP EEN MAATSCHAPPELIJK 
BEWUSTE MANIER DEELNEMEN AAN 
HET WK QATAR 2022: 

ONZE INZET MET BETREKKING TOT HET 
WERELDKAMPIOENSCHAP IN QATAR: 

Op dit moment hebben wij als voetbalbond drie opties om hiermee om te gaan: 

1. We kunnen ons als voetbalbond richten op alleen het sportieve deel van dit 
WK en het realiseren van verbeteringen in Qatar overlaten aan maatschappelijke 
en politieke organisaties. Dit is voor ons geen optie. 

2. We kunnen, zoals sommigen nu voorstellen, een jaar voor het event alsnog 
besluiten om het WK in Qatar te boycotten. Experts en mensenrechtenorganisaties 
pleiten niet voor een boycot. Gastarbeiders in Qatar zijn daar namelijk niet bepaald 
mee geholpen, omdat zij hierdoor hun geld kunnen mislopen. Daarnaast zeggen 
mensenrechtenorganisaties dat de beoogde hervormingen in Qatar alleen ontstaan 
door te gaan, betrokken te blijven en druk uit te oefenen op de regering in Qatar. 
Met een boycot verbetert er dus niets en dat is naar ons idee ook niet de beste optie. 

3. We kunnen de aandacht voor het WK gebruiken en zelf meehelpen om de situatie 
voor de gastarbeiders in Qatar te verbeteren. Dit door diplomatie, het ondersteunen 
van projecten voor arbeidsmigranten en vrouwen In Qatar en vooral aandacht op te 
blijven eisen van de regering in Qatar. Volgens rapporten van mensenrechtenorganisaties 
heeft deze strategie recent al tot verbeteringen geleid. Deze optie heeft daarom onze 
voorkeur, hier maken we de komende tijd nog meer werk van. 



• • 	FOOTBALL SUPPORTS 

krk:;) CHANGE ONS VOETBAL ZETTEN WE IN VOOR VERANDERING IN QATAR. GEZAMENLIJK.  

KNVB PILAREN: 

ACTIES: 
• KNVB bereidt en werkt 

KNVB WorldCoaches 	 projecten in Qatar uit 
KNVB pleit voor 	 helpt vrouwencompetitie 	 • KNVB blijft in gesprek met NGO's, 
mensenrechten criteria 	 opzetten in Qatar 

	
ILO en voetbalstakeholders 

1 	 1 
2018 	2019 	2020 

• Nieuwe FIFA voorzitter 
• Mensenrechten worden 

onderdeel van bidprocedure 
• Openbare stemming voor WK's 
• Technisch rapport is openbaar 

KNVB intensiveert 
gesprekken met NGO's, 
FIFA en andere stakeholders 

Toewijziging WK: 
Rusland en Qatar 

1 
2010 	2014 

1. 	 2. 	 3. 	 4. 
DIALOOG 	VOETBAL ALS MIDDEL VOOR 	ONDERZOEK EN 	 SAMENWERKING 

SOCIALE VERANDERING 	INFORMATIEVOORZIENING 



FLIDTBALL SUPPORTS 

CHANGE 

• Eerste site visit met SG's 
van Working Group 
Eerste site visit 
UEFA Working Group 

ONS VOETBAL ZETTEN WE IN VOOR VERANDERING IN QATAR. GEZAMENLIJK.  

• Bilaterale gesprekken met UEFA 
en collegabonden in Montreux 

• UEFA GS meeting: Voorstel om 
tot een werkgroep te komen 

• Gezamenlijke call met de 
• Supreme Committee 

Opstellen Due diligence 
vragen opgestart 

• Deelname aan de Podcast 
Vrienden van de Media 

0 ONLINE PODCAST 

• Uitwerking site visit 
• Aanbevelingen 
UEFA Working Group 

• Site Visit UEFA 
working Group 

• Meetings met QFA. 
Supreme Committee. 
Overheid, FIFA en 
mensenrechten-
organisaties. 

• Gesprek met Trouw 
• Site visit KNVB 
aan Qatar 

• Meetings met de 
Nederlandse Ambassade. 
Supreme Committee. 
OFA. 110 en FIFA 

• Meeting UEFA 
Working Group 

• Overleg met Europese 
Voetbalbonden 

• Gesprekken met 
Organisatie Committee 

• Oranje maakt on field 
statement met 

• Gesprekken met fans 

JAN FEB MAA APR 
ZED11 

1 
AUG SEP OKT NOV DEC 

Gesprek met Tweede Kamer lid 
KNVB Online symposium 
met betrokken organisaties, 
media en Kamerleden 

0 ONLINE SYMPOSIUM  

• Gesprek met KNVB Partners 
• KNVB initieert gesprekken 

met Europese Voetbal-
bonden 

• Bijpraatsessie met de 
Nederlandse 
ambassade in Doha 

• FIFA Meeting on FIFA 
World Cup Qatar 2022 
and human rights 

• Expert meeting Sport & 
Mensenrechten 
(Radboud Universiteit)  

• UEFA Working Group 
meeting; Voorstel 
tot site visits 

• Één op één gesprek met 
KNVB Partner 

Bijpraten met de 
Nederlandse Ambassadeur 
in Qataren de mensenrechten 
ambassadeur van de 
Nederlandse overheid 



MIHAIL SUPPORTS 

CHANGE ONS VOETBAL ZETTEN WE IN VOOR VERANDERING IN QATAR. GEZAMENLIJK.  

• Overleg met mensenrechtenorganisaties 
• Gesprekken met KNVB Partners 

• Meeting met de Supreme Committee en QFA bij 
het FIFA congres in Doha 

• Gesprek met de ambassade van Nederland in Qatar 
' Gesprek met Internationale vakbonden federatie 

• Conferentie RBFA & KNVB 
over mensenrechten 

• Bezoek van de Ambassadeur 
van Qatar in Nederland aan 
de KNVB Campus 

• Open vizier gesprek 
met Supreme Committee 
Secretaris Generaal 
H. Al- Thawadi 

ONLINE ARTIKEL 

• Meeting gekwalificeerde bonden 
• Overleg met mensenrechtenorganisaties 
• Gesprek BWI 
• Site visit Qatar 
• Gesprek met Hotel Management. 
ILO en werknemers 

• Interview Volkskrant 
• Due diligence aanpak KNVB  

• FIFA Congres en WK Loting 
• Gesprek met de QFA en Supreme Committee 
• Bezoek aan de arbeidersaccommodatie 
van het spelershotel 

• Gesprek met vakbonden 

• Presentatie KNVB: Kennisdelen 
met andere Europese bonden 

• Site visit UEFA Working Group 
in Qatar 



DUURZAME LEGACY MET 
MAATSCHAPPELIJK IMPACT 
De KNVB wil samen met haar partners werken 
aan een duurzame legacy met maatschappelijke 
impact voor, tijdens en na het WK in Qatar. 
Daar gaan we ons de komende jaren voor inzetten. 

• • 

	

	FOOTBALL SUPPORTS 
CHANGE 



Doc 3 

Tien landen omarmen OneLove-campagne uit Nederland 

De aanvoerders van België, Denemarken, Duitsland, Engeland, Frankrijk, Nederland, 
Noorwegen, Wales, Zweden en Zwitserland dragen de komende interlands de 
OneLove-aanvoerdersband. OneLove is gestart als een campagne van het 
Nederlandse voetbal en benadrukt dat alle voetballiefhebbers minimaal één ding 
gemeen hebben: de liefde voor het voetbal. Daarmee willen de afzenders uitdragen dat 
zij vóór verbinding en (dus) tegen elke vorm van discriminatie zijn. 

De aanvoerder van het Nederlands elftal, Virgil van Dijk: "Het is een belangrijke boodschap 
die bij het voetbal past: op het veld is iedereen gelijk en dat zou overal zo moeten zijn. Dat 
dragen we graag uit met OneLove. Ons team deed dat al en het is mooi om te zien dat nu 
ook andere landen zich hierbij aansluiten." 

Bij Noorwegen en Zweden gaat het om alleen de Nations League-wedstrijden aangezien 
deze landen niet zijn gekwalificeerd voor het WK. De captain van Engeland voetbalt pas 
tijdens het WK met de OneLove-aanvoerdersband omdat de aandacht in september uitgaat 
naar het overlijden van koningin Elizabeth II. Bij de overige zeven landen wordt de OneLove 
boodschap uitgedragen tijdens zowel de Nations League-wedstrijden als het WK in Qatar. 

OneLove heeft internationaal als onderschrift `football has the power to unite people', wat is 
geïnspireerd op een bekende uitspraak van Nelson Mandela over sport. Mandela was 
behalve anti-apartheidsstrijder en politicus ook een groot voetballiefhebber. De kleuren in het 
hartje van het logo staan voor ieders trots op de eigen afkomst, kleur, genderidentiteit en 
seksuele geaardheid. 

OneLove ging aan het begin van het voetbalseizoen 2020/'21 van start met een statement 
en benadrukt de verbindende kracht die het voetbal heeft voor miljoenen mensen uit alle 
lagen van de samenleving. Die boodschap werd uitgedragen met onder meer de boarding en 
andere uitingen bij de wedstrijden van Oranje, het OneLove-logo op alle wedstrijdshirts 
tijdens de finale van de TOTO KNVB Beker en statements in krantenadvertenties en video's. 
In maart van dit jaar konden 11 spelers van het Nederlands elftal en de OranjeLeeuwinnen 
met persoonlijke quotes het grote publiek inspireren voor dit thema via abri's en social media 
posts. De speciale OneLove-aanvoerdersbanden zijn inmiddels gedragen door de 
aanvoerders van Oranje, alle teams in het betaald voetbal en veel teams in het 
amateurvoetbal. Een aanvoerder is tenslotte op elk niveau een rolmodel. 

Sinds vorig jaar is OneLove behalve een campagne ook een trainingsprogramma en online 
platform voor amateurverenigingen gericht op diversiteit. 
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OneLove is een van de onderdelen van Ons Voetbal Is Van Iedereen, het gezamenlijke plan 
van de KNVB, Eredivisie CV, Keuken Kampioen Divisie, Azerion Vrouwen Eredivisie en de 
Rijksoverheid om discriminatie in het voetbal te bestrijden. De in totaal twintig onderdelen 
hiervan zijn verdeeld over vier elkaar aanvullende pijlers: bewustwording, signaleren, 
sanctioneren en samenwerken. 

Het Nederlands elftal speelt donderdag 22 september in PGE Narodowy (Warschau) tegen 
Polen. Zondag 25 september staat het laatste duel in de Nations League op het programma. 
Dan ontmoeten de manschappen van bondscoach Louis van Gaal buurland België in de 
Johan Cruijff ArenA. Beide wedstrijden beginnen om 20.45 uur. Het WK in Qatar gaat op 20 
november van start. 

Zie ook: 

• YouTube: One Love - YouTube  
• WeTransfer: https://we.tl/t-YZ9uWPNdiI  
• Website: www.onelove.football  

NOOT VOOR DE REDACTIE  
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
KNVB 

Tel. 06- 	of email 	aknvb.n1 
www.knvb.n1  
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Doc 4 

Van: 
Verzonden: 	woens a 12 o ober 2022 17:45 
Aan: 
Onderwerp: 	FW: Samenwet mg KNVB en FNV voor betere toekomst arbeidsmiqranten Qatar 
Bijlagen: 	Pb samenwerking FNV en KNVB.pdf 

Van: 	 @KNVB.NL> 
Verzonden: woensdag 12 oktober 2022 16:42 
Aan: 	 @minvws.nl>• 	 @minvws.nl>; 5.1.2.e 

rninvws.nk 	 @minvws.nl> 
Onderwerp: Samenwerking KNVB en FNV voor betere toekomst arbeidsmigranten Qatar 

Beste 

Morgen om 12:00 uur zullen wij bijgevoegde persbericht versturen, waarin wij de samenwerking van de FNV en 
KNVB op het gebied van mensenrechten aankondigen. 

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. 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. 



5 1.2.e Doc 5 

Van: 	 5.1.2.e 
Verzonden: 	donderdag 3 november 2022 17:00 
Aan: 
	 5.1.2.e 

Onderwerp: 	FW: Maatschappelijk programma KNVB: WK Qatar 

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberry.com) 

Van: 	 PKNVB.N1> 
Datum: dinsdag18 okt. 2022 9:02 AM 
Aan: 	 minvws.nl> 
Kopie: 	 @KNVB.NL> 
Onderwerp: Maatschappelijk programma KNVB: WK Qatar 

Bestemt 

Graag breng ik je op de hoogte van het maatschappelijke programma wat de KNVB RVC op 20 november tijdens het 
WK in Qatar zal ondernemen. 

RvC KNVB 20 november 
• 13.00-14.00 
• 14:15-15:00 
• 15:15 — 16.00 
• 16:15 —17.30  

Lunch met de Ambassadeur van Nederland in Doha 
KNVB en het WK in Qatar — maatschappelijk verantwoord deelnemen 
Gesprek BWI 
I LO 

Mochten jullie vragen of opmerkingen hebben, dan horen we het graag. 

Met vriendelijke groet, 

5.1.2.e  j
am 

 

E. 	 knvb.nl 
T. 

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

KNVB.NL  
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Doc 6 
5.1.2.e 	MI 	  
Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 

5.1.2.e 
maandag 31 oktober 2022 11:55 
5 1 2 e 
FW: Reactie NOS: Oranjefans betaalt door Qatar 

5.1.2.e 15.1.2.e 
Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport 
Bezoekadres: Parnassusplein 5 1 Den Haag 1 
Postadres: kamer: A 13191 Postbus 20350 1 2500 EJ I Den Haag I 
M. 06 	1 E.1110minvws.n11 

Van: 	 @minvws.nl> 
Verzonden: maandag 31 oktober 2022 10:37 
Aan: 	 .-@minvws.nl>; 5.1.2.e 	 @minvws.nl>; 5.1.2.e 

@minvws.nl> 
CC: 	 @minvws.nl>; 5.1.2.e 	@minvws.nl> 
Onderwerp: RE: Reactie NOS: Oranjefans betaalt door Qatar 

HOI • 	5.12.0 

Ik zou vooral aansluiten bij het laatste gedeelte van de reactie van de KNVB. 

Zoiets: 

- Niemand wordt gedwongen om betaald op reis te gaan naar Qatar en in ruil daarvoor positieve berichten te 
plaatsen op social media. 
- Of dat wenselijk is gezien de arbeidsrechten in Qatar is een tweede. 
- De regering is met Qatar in gesprek om de situatie voor arbeidsmigranten duurzaam te verbeteren. 
- En de minister maakt zich er in Europees verband hard voor dat bij de toewijzing van grote sportevenementen 
mensenrechten een belangrijk criterium zijn. 

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberrv.com) 

Van: 	 @minvws.nl> 
Datum: maandag 31 okt. 2022 10:07 AM 
Aan 	 @minvws.nl>, 	 @minvws.nl>,  

minvws.nl> 
Kopie: 	 @minvws.n1>, 
Onderwerp: FW: Reactie NOS: Oranjefans betaalt door Qatar 

5.1.2 Ha 	-e 

@minvws.nl> 

Zoals besproken wil ANP dus een reactie van Conny op onderstaand. Ik ga ook contact zoeken met BZ maar kunnen 
jullie vast een voorstel doen voor een reactie? 



Ze appte onderstaande vragen, maar denk dat een algemene reactie volstaat: 

De NOS bracht gisteren het artikel dat enkele tientallen Oranjefans op kosten van Qatar het WK mogen bijwonen. In 
ruil daarvoor moet zij positieve berichten op social media zetten? Ik zou daar graag een reactie van minister Helder 
op hebben. Wat vindt ze daar van? Gaat dit niet (te) ver? Is er op deze manier geen sprake van (ongewenste) 
inmenging/beïnvloeding? Ik hoor graag van je! 

Groet, 

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberry.com) 

van:5.12.e 	 PKNVB.NL> 
Datum: maandag 31 okt. 2022 9:58 AM 
Aan:5.1.2.e 	 minvw s .ni>  , 5 . 1 .2 .e 
Onderwerp: Reactie NOS: Oranjefans betaalt door Qatar 

Hoi .1.2.e 

Hierbij onze reactie richting NOS; 

minvws.nl> 

• De KNVB is geen initiatiefnemer of betrokken bij de actie om Oranjefans betaald naar Qatar te laten gaan. 
• Qatar is organisator van het WK en verantwoordelijk voor hun eigen PR en/of communicatiestrategie. Wij 

hebben hier geen oordeel over. 
• De KNVB zet zich tijdens het toernooi in voor de veiligheid en gastvrijheid van fans die meereizen om Oranje 

aan te moedigen. 

Wij hebben bewust gekozen om niet te participeren in deze discussie, omdat wij geen verantwoordelijkheid dragen 
voor de keuzes van Qatar. Daarbij worden veel discussies rondom het WK snel vermengd. 

De KNVB is nooit voorstander geweest van een WK in Qatar en uiteraard al helemaal niet van de manier waarop 
daar met gastarbeiders wordt omgegaan. Deze werkwijze is niet alleen van toepassing op de bouwprojecten voor het 
WK, maar voor veel meer werkzaamheden in het land. We gebruiken nu de aandacht voor het WK en willen 
meehelpen om de situatie voor gastarbeiders in Qatar structureel te verbeteren. 

Groeten, 5-12  é 

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. 
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Doc 7 

Van: 	 @KNVB.NL> 
Verzonden: 	maan a 14 novem er 2022 14:44 
Aan: 
Onderwerp: 	KNVB en t WK in Qatar 
Bijlagen: 	Pb Oranje shirtveiling Qatar.docx 

Hi 5-12! en 5.1.2.e 

Zoals net besproken, hierbij een overzicht van onze acties komend WK: 

• Straks om 15 uur versturen we bijgaand persbericht. 
• Om 15.30 uur zit Gijs de Jong (secretaris-generaal KNVB) bij Radio 1 en om 22.30 uur bij Op1 om over Qatar 

te praten. 
• Morgen vertrekt de selectie (en wij) naar Qatar. 
• Op 17 november hebben de spelers een ontmoeting met arbeidsmigranten: Ontmoeting Oranie met  

arbeidsmigranten in Qatar I KNVB  
• Onze aanvoerder draagt de OneLove aanvoerdersband en de aanvoerders van 7 andere teams volgen zijn 

voorbeeld op het WK: Tien landen omarmen OneLove-campagne uit Nederland I KNVB  
• Later kan ik een overzicht mailen met wat we nog meer doen met OneLove rondom dit WK. 
• Op deze pagina staat onze visie en updates over dit onderwerp: www.knvb.nl/footballsupportschange   

Met vriendelijke groet, 

11111111~ 
T. 	+31 343 499 224 
M. +31 
E. 	 cnvb.nl 

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

KNVB.NL  
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Doc 8 
5 1 2.e 
Van: 	 5.1.2.e 	l@KNVB.NL> , 	 _ Verzonden: 	maandag 14 november 2022 20:15 
Onderwerp: 	OneLove tijdens het WK 
Bijlagen: 	Poster-One_Love_A1.pdf; KNVB_Inspiratieboekje_KW_24PAGs_160x240_PAG21.pdf; image5.png 

Hallo iedereen, 

Eerder hebben we aangekondigd dat de aanvoerders van acht nationale teams onze OneLove-aanvoerdersband 
dragen op het WK in Qatar. Inmiddels is de band in deze landen (en in Noorwegen en Zweden) ook omarmd door de 
vrouwen- en jeugdteams. In Frankrijk heeft de bond zelfs OneLove-aanvoerdersbanden naar al hun 
amateurverenigingen gestuurd, net zoals de KNVB dat vorig jaar in eigen land heeft gedaan. Zie ook bijgaande uiting 
van de Franse bond. 

OneLove staat voor het verbinden van mensen en het overbruggen van verschillen door voetbal ('Football has the 
power to unite people' — Nelson Mandela). Deze boodschap wordt op meer manieren verspreid tijdens het WK: 

• Bijgaande pagina en poster zitten in het WK-pakket van Schoolvoetbal-in de klas. De poster gaat naar 3.500 
basisscholen en de pagina staat in een werkboekje dat 100.000 kinderen van 8 t/m 12 jaar krijgen. 

• OneLove zit ook in die hele mooie commercial van Albert Heijn. Bij de patches die men krijgt als men voor 
minimaal 15 euro boodschappen doet bij Albert Heijn zitten ook de OneLove-logo's. 

• Tweede Kamerleden krijgen OneLove aanvoerdersbanden toegestuurd met als boodschap: als 1 achter 
Oranje tijdens het WK. 

• De OneLove aanvoerdersband is ook naar tv-studio's gestuurd van waaruit men aandacht besteedt aan het 
WK. 

• OneLove is zichtbaar op de schermen bij Huis van Oranje. 
• Verder is de OneLove aanvoerdersband tegen de kostprijs te koop in de KNVB webshop. Er is nu ook een 

gele versie voor teams met een wit shirt. De band is al regelmatig uitverkocht en we begrepen dat 
bijvoorbeeld sommige gemeentebesturen deze voor hele groepen hebben ingekocht. 

Toen we twee jaar geleden OneLove begonnen, konden we niet vermoeden dat zoveel partijen dit zo snel zouden 
oppakken. Binnen maar ook buiten het voetbal. Dat is een teken dat de verbindende boodschap breed wordt 
gedragen. Mooi dat we dankzij het WK nu nog meer mensen kunnen inspireren. 

Met vriendelijke groet, 

T. 	+31 343 499 224 
M. +31 
E. 	 nvb.n1  

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

KNVB.NL  
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I HET TEAM IS 
HET STERKST... 

...ALS IEDEREEN ZICH WELKOM VOELT! 

We zijn allemaal verschillend. Zo zijn er 
verschillen in afkomst, kleur, geloof en 
op wie je verliefd wordt. We leven en 

werken allemaal samen en dat gaat 
helaas niet altijd goed. 

Soms worden mensen anders behan-
deld om hun geslacht, waar ze vandaan 
komen, waar ze in geloven, hoe ze eruit 
zien of hoe oud ze zijn. Dat noem je 
discriminatie. Als mensen anders met je 
omgaan vanwege je afkomst of de kleur 
van je huid, dan noem je dat racisme. 
Discriminatie en racisme zijn verboden. 
Een groep, een klas of een team wordt 
er altijd beter en leuker van als juist wél 
iedereen welkom is. 

Nederlands Elftal 
Kijk bijvoorbeeld eens naar het Neder-
lands elftal. Al tientallen jaren zijn de 
spelers zeer verschillend, maar allemaal  

spelen ze graag voor Oranje. Omdat ie-
dereen in Oranje wil voetballen, kan de 
bondscoach de beste spelers selecte-
ren. En als de beste spelers op het veld 
staan, dan wordt er vaker gewonnen! 

Volgens wetenschappers werkt dat ook 
zo bij clubs, bedrijven en scholen: de 
resultaten en ideeën zijn beter als ieder-
een mag meedoen. 

OneLove 
Twee jaar geleden is de OneLove-
campagne begonnen. Alle voetbal-
lers en voetballiefhebbers houden van 
hetzelfde: voetbal. Dus laten we vooral 
samen van het voetbal genieten en 
elkaar zo beter leren kennen. Om die 
boodschap uit te dragen, draagt de 
aanvoerder van het Nederlands elftal 
tijdens het WK de speciale OneLove-
aanvoerdersband. Andere landen 
vonden dit zo'n goed idee, dat zij dat 
straks ook gaan doen. 

HIER LEES JE ER MEER OVER: WWW.ONELOVE.FOOTBALL • 



* * 

orange 

Doc 11 

Orange n'a jamais 
été aussi Bleu 
Orange soutient les Bleus. 

Pour toujours plus de respect et de tolérance dans 
le football, Orange soutient Ie mouvement 


	doc 01
	Page 1
	Page 2

	doc 02
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6

	doc 03
	Page 1
	Page 2

	doc 04
	Page 1

	doc 05
	Page 1
	Page 2

	doc 06
	Page 1
	Page 2

	doc 07
	Page 1

	doc 08
	Page 1
	Page 2

	doc 09
	Page 1

	doc 10
	Page 1

	doc 11
	Page 1


