Notulen
Convenantoverleg Amersfoort
29 januari 2018 bij APWC

Aanwezig

AFC Quick 1890
Amsvorde
APWC
ASC Nieuwland
Cobu Boys
De Posthoorn
Hoogland
Hooglanderveen
KVVA
VVZA
KNVB

Theo Petten
Kees Dijkhuizen
Miranda en Barry de Winter
Tom Dorland
Henk van de Kamp
Casper te Winkel
Ton Engelgeer
Monique Martens
Jeroen ter Flier
Dirk Blom
Sharuska Smelik (verenigingsadviseur)
Robbert Jaspers

Afwezig

CJVV
HVC
Roda ‘46
VOP
SO Soest
SRO (Arend Neuteboom)

Agenda punten inclusief toelichting van de besproken zaken:
1. Opening en vaststellen agenda, speciaal welkom.
Opening met een levend bingo met het convenant als thema.
Speciale dank aan Miranda de Winter (APWC) voor de gastvrijheid.
Sharuska Smelik (verenigingsadviseur) en Monique Martens (Hooglanderveen) hebben zichzelf
voorgesteld.
2. Gast andere convenant-regio
De gasten die door Robbert zijn benaderd, konden helaas niet aanwezig zijn (Sporting ’70 en BFC).
Dit wordt de volgende keer weer geprobeerd. Bij bijvoorbeeld BFC, bij hun convenantoverleg zijn de
voorzitters aanwezig.
3. Tom Dorland – emoties op en rond de velden
Tom (ASC Nieuwland) is maatschappelijk werker en geeft achterliggende informatie over emoties op
en rond de velden. Hij wil zich inzetten tegen geschreeuw langs de velden. Aantal besproken tips:
-

-

Pas je aan op de doelgroep
Ga in gesprek
Verschil:
o Agressie = verbaal
o Geweld = fysiek
Bij stress en agressie daalt je IQ met 20%, dit verklaart domme keuzes
Wacht hierom een minuut met reageren bij agressieve mensen, dan krijgt het de tijd om te
zakken
Pubers:
o Corrigeer bij pubers nooit in een groep
o Pubers hebben bij benadering maatwerk nodig
o Pubers willen duidelijkheid, niet te veel woorden

-

Lastige kinderen: ga met de ouders in gesprek, nooit thuis maar op de vereniging
Kinderen met een andere cultuur hoef je niet anders te behandelen, blijf bij de basis

Barry de Winter loopt zijn stage bij NOC*NSF en verdiept zicht in ‘Trainersbegeleider: Co.’ (meer info:
https://sportplezier.nl/content/2017/10/171019_-nieuwsbericht-trainersbegeleider)
VVZA (Dirk) gaf aan dat zij trainers begeleiden door een vrijwilliger van jeugdzorg.
4. Verslag 9 oktober.
ASC Nieuwland heeft een nieuw logo. Graag doorsturen zodat dit in het convenant geplaatst kan
worden.
5. Meldingen
Er is melding gedaan door vv Hoogland over de wedstrijd HVC – vv Hoogland. Hier is nog geen
reactie op.
Het is de afspraak om bij een melding altijd reactie te geven.
Daarnaast is er goed contact tussen APWC en VVZA over een aantal leden die overstappen naar
VVZA na problemen bij APWC. De leden worden geaccepteerd wanneer de contributie is betaald en
de spullen zijn ingeleverd bij APWC Er is afgesproken dat de ouders van de kinderen geen rol mogen
vervullen bij de vereniging.
6. Acties uit het convenant:
Alle leden uit het convenant in Sportlink registreren. Robbert heeft dit nagevraagd: In Sportlink kan je
het aangeven met als functie ‘Contactpersoon S&R’.
Robbert nodigt weer voor het volgende overleg verenigingen uit vanuit andere convenanten.
De vraag was of de KNVB filmpjes mocht gebruiken van situaties om te bespreken tijdens het overleg.
Dit is niet mogelijk wegens rechten. Wel mogen we zelf filmpjes maken en/of opzoeken op YouTube
om te gebruiken.
8. Voorstel ontwikkelgroep ‘promotie’
De drie leden van de ontwikkelgroep zijn niet aanwezig. Het concept communicatieplan wordt verder
afgerond en t.z.t. gedeeld.
7. Volgende bijenkomst
16 april 2018 bij Roda ‘46

