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1. Opening en vaststellen agenda
Introductie aan de hand van foto’s, gericht op hoe iedereen op dit moment in het
convenant “staat”. Hieruit kwamen een aantal dingen naar voren.
- Theo Petten geeft aan de werkgroep te gaan verlaten. Hij is intern aan het
zoeken naar een vervanger.
- Cees Dijkhuizen geeft aan in november af te treden als secretaris en dan ook
de werkgroep te verlaten.
2. Verslag 29 januari 2018
m.b.t. punt 6: registratie contactpersonen convenant in Sportlink.
Verzoek aan KNVB om op papier uitleg te geven. Volgens de aanwezigen kan het
niet (Actie)
3. Meldingen
- Vv Hoogland 11 - HVC 3
Deze melding is bij HVC blijven liggen. Dennis heeft een reactie geschreven en
mailt deze naar Ton. Ook neemt hij telefonisch contact op met Ton.
-

Overstap jeugdspelers APWC – VVZA

De spelers waar het omgaat zijn lid geworden bij VVZA. Wel geeft Miranda aan
nog steeds problemen te hebben met de desbetreffende vader. Dit tot bedreiging
aan toe.
-

Hooglanderveen 5 – VVZA 6
Team van Hooglanderveen heeft het lidmaatschap opgezegd en voetballen niet
meer. Als ze als team zich bij een andere club willen aanmelden is het advies om
dit niet te accepteren, niet als team.
Als spelers zich laten overschrijven is het verzoek aan Hooglanderveen om
daarbij aan te even dat zei n het 5e elftal zitten. Op die manier weten de andere
verenigingen wat meer achtergrond.

-

APWC JO8-1 – Cobu Boys JO8-1
Wedstrijd gewonnen door APWC. Huilende kinderen bij Cobu boys na verlies.
Kinderen hebben geen penalty’s genomen doordat ze door ouders en leiders
werden meegenomen.

-

APWC 4 – KVVA ?
Wedstrijd is uitgesteld op verzoek van APWC of KVVA i.v.m. te weinig spelers.
Hier gaan verschillende verhalen over. Bij het inhalen van de wedstrijd is deze in
de 2e helft gestaakt. Het liep daar uit de hand.

-

Roda JO8-2 – ASC Nieuwland JO8-2
Deze wedstrijd is gestaakt door de scheidsrechter. De leider van ASC Nieuwland
is verschillende keren door hem verzocht achter het hek te gaan staan. Dit deed
hij niet. Ook niet na tussenkomst van John. Wedstrijd is in de 2e helft gestaakt en
ook zo doorgegeven aan KNVB. Alleen is het niet gemeld via convenant bij ASC
Nieuwland.
Tip: volgende keer dit wel melden. Juist dit hoort in het convenant

4. Voorstel ontwikkelgroep promotie
Iedereen erkent dat het belangrijk is om het convenant intern binnen de eigen
vereniging meer en beter te promoten. Dit gebeurt nu niet of te weinig.
Tom, sluit aan bij de huidige werkgroep en zij gaan het voorstel bespreken en
concretiseren. Dit wordt verder gecommuniceerd naar de werkgroep convenant
zodat we dit in het nieuwe seizoen kunnen gaan inzetten.
5. Speerpunten seizoen 2018 - 2019
Enkele speerpunten voor komend seizoen:
- Opleiding van jeugdscheidsrechters
- Scheidsrechter in zijn algemeenheid. Hoe werf je ze in deze tijd en wat komt er
allemaal van buiten op deze scheidsrechters af.
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6. Volgende bijeenkomsten
Niet meer in dit seizoen.
Arend en Robbert plannen nieuwe data voor het komende seizoen. Eerste graag
vroeg in het nieuwe seizoen, begin september.
7. Rondvraag en afsluiting
- Hooglanderveen: Hoe gaan we om met het actief benaderen van jeugdspelers?
Hierover staan afspraken in het convenant, zie punt 8 van het convenant.
-

ASC Nieuwland: Wat zijn de ervaringen met VOG en
Vertrouwenscontactpersoon. Specifieke vraag; vanaf wanneer moet de VOG
worden aangevraagd.
Vanaf het moment dat je met kinderen aan de slag gaat. Advies wordt gegeven
om het vanaf 16 jaar te doen.

Enkele Items die ter sprake zijn gekomen:
- Roda denkt er sterk aan om te stoppen met het convenant. Dit komt nog steeds
door de erkenning vanuit het voorzittersoverleg. Er is aangegeven dat Roda ’46
volwaardig lid is van de werkgroep convenant. Cees en Theo geven aan dat het
aan het begin de bedoeling was dat zowel SO Soest als Roda ’46 vanuit hier in
hun eigen regio zouden starten met een convenant.
- Er wordt aangegeven dat de KNVB slecht en laat reageert op verzoeken van
clubs. Nu zijn clubs vaak de dupe of krijgen ze een boete terwijl er al lang een
verzoek bij de KNVB ligt. Advies om in deze situaties altijd Sharuska op de
hoogte te stellen.

Dank voor jullie inbreng!
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