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BELEID AFC QUICK 1890 
 

     Versie 15 oktober 2018  

 
Missie 

 
De leden van AFC QUICK 1890 beleven samen een onvergetelijke tijd. 

 
AFC Quick 1890 is toonaangevend als het gaat om spelplezier en voetbaltechnische 
ontwikkeling bij onze leden. We gaan sportief en respectvol met elkaar om in een 
veilige omgeving.  
Voorwaarde is een veilige omgeving op- en rond onze accommodatie. 
 
Visie  

- Plezier en ontwikkeling van het individu staat centraal, vervolgens het 
teambelang. 

- Het streven is dat iedereen speelt op zijn- of haar eigen niveau. 
- Alle spelers / speelsters krijgen in principe een gelijk aantal speelminuten over 

het seizoen heen. 
 
Strategie  
De missie en visie streven we gezamenlijk na. Met zijn allen: trainers, begeleiders, 
ouders, leden, bestuur en commissies. De vereniging zijn we samen en dus zijn we 
samen verantwoordelijk. Daarmee zijn we een vereniging van- en voor alle leden. 
Iedereen hoort erbij. 
 
 
Doelstellingen 
AFC Quick 1890 wenst als voetbalvereniging toonaangevend te zijn in Amersfoort als 
het gaat om plezier, ontwikkeling en respect bij onze spelers en ouders. 
  
AFC Quick 1890 is “the place to be” voor alle voetballiefhebbers in Amersfoort. 
 
Om dit te realiseren streven we altijd naar een kwalitatief goede organisatie, waar 
taken en verantwoordelijkheden volledig transparant, helder en duidelijk zijn. Dit 
betekent werken met positief ingestelde vrijwilligers en waar nodig professionals in 
loondienst. Zij zijn met elkaar in staat om voor spelplezier- en voetbaltechnische 
ontwikkeling te zorgen, en ook op passende wijze sportiviteit, respect en gewenste 
omgangsvormen toe te passen.  
 
Er zijn op drie gebieden doelstellingen en afspraken opgesteld:  

1. Voetbaltechnische zaken; 
2. Niet voetbaltechnische zaken; 
3. Participatie: de club zijn we samen  
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1. Voetbaltechnische zaken  
 
1a. Leeftijden  

• Kinderen van 4 en 5 jaar kunnen wekelijks de Kaboutertraining volgen, waar 
kunnen kinderen en ouders in een veilige omgeving op speelse wijze ervaren 
of voetbal een sport is voor het kind. 

• Vanaf 6 jaar (KNVB-aanduiding O7) is er een interne F-Leaguecompetitie in 
4x4 vorm.  

• Wordt een kind voor 1 januari 7 jaar, dan het speelt het vanaf het begin van 
het seizoen in augustus van het jaar waarin het kind 7 wordt in de O8 
leeftijdsgroep.  

• Dit geldt vervolgens voor ieder volgend jaar, dus O9, O10 et cetera met 
uitzondering van:  
1. Een kind met veel talent; deze kan eerder overgaan naar een oudere 

leeftijdsgroep, omdat dat voor de ontwikkeling van het kind wenselijk is. 
2. Een kind met een verstandelijke of lichamelijk achterstand; deze kan 

langer in een leeftijdsgroep blijven. 
 
1b. Teamsamenstelling  

• AFC Quick 1890 streeft ernaar om teams samen te stellen met voldoende 
spelers. Voor elftallen is het ideaal om teams te vormen van 15 spelers. Bij 
zestallen wordt gestreefd naar maximaal 8 spelers per team en bij achttallen 
naar maximaal 10 spelers per team. Bij de start van de competitie kan het zijn 
dat wordt afgeweken van bovenstaande normen, omdat anders geen teams 
geformeerd kunnen worden of reeds aanwezige leden niet tot spelen komen. 
In bijzondere gevallen beslist de JC/TC.  

• Bij de F-league wordt voor de winterstop zoveel mogelijk ingedeeld op basis 
van voorkeur voor vrienden. Na de winterstop wordt er altijd opnieuw 
ingedeeld, om elkaar beter te leren kennen als leeftijdsgenoten en de 
voetbalontwikkeling maximaal te stimuleren.  

• Het streven is dat iedereen speelt op zijn of haar eigen niveau. Vanaf 2018 
starten we met interne scouting. Een groep van 10 leden, voor een groot deel 
bestaande uit spelers van de eerste selectie van AFC Quick 1890, voeren dit 
interne scoutingsysteem uit. Op deze manier willen we nog beter zicht krijgen 
op de kwaliteiten van individuele jeugdspelers binnen onze vereniging. Leiders 
en Trainers werken hieraan mee en staan open om vragen te beantwoorden 
van de scouts over bepaalde spelers (naam, positie et cetera). Tijdens deze 
wedstrijden kijken de scouts naar spelers en welke spelers opvallen op de 
volgende kenmerken:  

o Techniek; wat kan een speler met een bal?   

o Inzicht; hoe ziet een speler zijn teamgenoten?   

o Persoonlijkheid; hoe gedraagt een speler zich tov anderen en laat een 

speler zich uit het veld slaan?   

o Snelheid; wat is de snelheid van handelen?   

De interne scouts maken van elke wedstrijd een korte beschrijving in een 
centraal bestand, dit kan via de mobiel bediend worden. Hiermee houden we 
een centraal overzicht per niet-selectieteam.  Leiders en trainers worden dit 
jaar half november ook via standaard uitvraag gevraagd naar de talenten in 
hun team. Op basis van de input van de trainers en de interne scouting 



 3

kunnen talenten doorschuiven naar een hoger team om mee te trainen. Er 
wordt ook gekeken of extra trainingen op de vrijdagmiddag gepland kunnen 

worden na de winterstop (de zogenaamde extra “klasjes”).   

• De JC-TC bepaalt ieder seizoen opnieuw welke teams in een 
leeftijdscategorie als selectie worden aangemerkt. Voor seizoen 18-19 zijn dit: 
JO19-1, JO17-1, JO16-1, JO15-1, JO15-2, JO14-1. JO14-2, JO13-1, JO13-
2007-1, JO12-1, JO11-1, JO11-2, JO10-1, JO10-2, JO9-1, JO9-2 en JO8-1 en 
M013-1.  

• De teamsamenstelling wordt bepaald in overleg tussen technisch 
coördinatoren, trainers en leeftijdssecretarissen. Dit geldt voor alle teams, dus 
ook selectieteams, waarbij de technisch coördinator een doorslaggevende 
stem heeft.  

• Het indelen van de voorlopige teams moet voor de zomervakantie zijn 
afgerond en gecommuniceerd met spelers en ouders. Hier kunnen geen 
rechten aan ontleend worden daar in de praktijk blijkt dat er tussen einde 
seizoen en seizoenstart vaak nog diverse mutaties zijn.  

• Bij het aannemen van nieuwe spelers gedurende het seizoen worden de 
genoemde normen als richtpunt gehanteerd binnen de club en zijn leidend 
voor de trainers en leiders. Na overleg met de trainer/leider bepalen de leeftijd 
secretaris en de verantwoordelijke commissie aan welk team de speler wordt 
toegevoegd.  

 
1c. Competitie-indeling en wedstrijden 

• De KNVB biedt competities aan vanaf de O8 leeftijd. De aangeboden 
spelvorm hangt af van de leeftijd. De O8 en O9 en O10 vanaf 2018-2019 
spelen in 6x6 vorm op een kwart veld. O11 en O12 spelen vanaf seizoen 
2018-2019 in 8x8 vorm op een veld dat iets kleiner is dan een half veld. Vanaf 
O13 wordt op een heel veld 11x11 gespeeld. 

• Inschrijving van teams voor KNVB-competities vindt ieder jaar plaats voor 31 
mei met vermelding van het gewenste niveau. Op dat moment wordt ook 
ingeschreven voor de bekercompetitie. 

• In december van ieder jaar maakt de KNVB de competitie indeling van de 
voorjaarscompetitie bekend. Basis hiervoor is het gemiddeld aantal behaalde 
punten per team in de najaarscompetitie.  

• Mocht na een paar wedstrijden blijken dat een team op een verkeerd niveau is 
ingedeeld dan kan herindeling worden aangevraagd bij het 
wedstrijdsecretariaat. Dit kan zowel bij aanvang van de najaars- als 
voorjaarscompetitie. De competitie begint een aantal weken na afloop van de 
zomervakanties. Voorafgaand aan de competitie worden bekerwedstrijden 
gespeeld. 

• Het wedstrijdprogramma, met vermelding aanvang, aanwezig en bij 
thuiswedstrijden tevens veld, scheidsrechter en kleedkamer zijn zichtbaar op 
de website van onze vereniging en de voetbal.nl app.  

• Afgelastingen worden op de website van onze vereniging en de voetbal.nl app 
bekend gemaakt vanaf vrijdagmiddag en gedurende de zaterdag. Bij 
uitwedstrijden zijn we afhankelijk van tijdige melding door de tegenstander. 
Een eventuele algehele afgelasting wordt ook bekend gemaakt via 
Teletekstpagina 603. Wij spelen in District West 1 en met uitzondering van 
JO19-1, JO17-1 en JO15-1 komen onze teams uit in de B-categorie.  
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• Verzoeken om verplaatsing van een wedstrijd of het aanvragen van een 
snipperdag worden altijd via het wedstrijdsecretariaat aangevraagd. Per 
seizoen kan een team dat uitkomt in de B-categorie 1 snipperdag opnemen. 
Dit geldt niet voor bekerwedstrijden. Wedstrijden na 1 maart kunnen niet meer 
gesnipperd worden. 

• Als je verwacht te weinig spelers te hebben adviseren we je om spelers bij een 
ander team te lenen. Indien dat niet lukt en je echt geen team op de been kan 
brengen is de procedure voor competitiewedstrijden als volgt: 

o Je zoekt tijdig contact met de tegenstander en overlegt de wedstrijd te 
verplaatsen naar een inhaaldag.  

o Wil of kan de tegenstander niet meewerken, dan kun je een snipperdag 
aanvragen. Ieder team heeft er 1 per seizoen. Dit kan t/m het weekend 
voorafgaand aan de betreffende wedstrijd.  

o Als een tegenstander contact opneemt omdat zij niet volledig zijn geldt 
dezelfde regeling. 

o Inhalen van thuiswedstrijden op doordeweekse avonden is helaas niet 
mogelijk. Al onze kunstgrasvelden zijn de hele week bezet door 
trainingen. De SRO wil veld 4 zo lang mogelijk bespeelbaar houden, 
zodat deze niet gebruikt kan worden. Overigens is het in geval van de 
wintertijd ook geen optie. 

o In alle gevallen licht je ons wedstrijdsecretariaat over de betreffende 
wedstrijd. Het wedstrijdsecretariaat communiceert met de KNVB en 
zorgt voor administratieve afwikkeling van wedstrijden. 

• Verzoeken voor het spelen van een oefenwedstrijd altijd via de 
contactpersoon oefenwedstrijden doen door een e-mail te sturen aan 
oefenen@afcquick1890.nl. De contactpersoon oefenwedstrijden kan als enige 
in overleg met het wedstrijdsecretariaat beslissen over veldbezetting bij 
thuiswedstrijden. Gedurende de week kunnen op Dorrestein geen 
oefenwedstrijden worden gespeeld vanwege volle bezetting door trainingen, 
tenzij er gespeeld wordt tijdens het trainingsblok van het betreffende team en 
het team waar het veld mee gedeeld wordt tijdens dat blok die avond dan niet 
traint. 

• Voor het spelen van door de KNVB vastgestelde beker- of 
competitiewedstrijden op een doordeweekse avond bestaat een aparte 
procedure. 

 
1d. Spelplezier in relatie tot prestatie 

• Bij AFC Quick 1890 geldt dat plezier en de voetbaltechnische ontwikkeling van 
spelers centraal staat. In het algemeen geldt daarom het principe dat alle 
spelers evenveel speeltijd krijgen (= spelplezier en ontwikkeling), hoewel dit 
per wedstrijd kan verschillen. We gaan er dan wel vanuit dat elke speler zo 
veel mogelijk aanwezig is bij de wedstrijden en trainingen en dat de speler zijn 
best doet en een goede inzet toont. De JC/TC van AFC Quick 1890 
onderneemt waar mogelijk actie als een team te veel en te zwaar verliest, 
denk aan het terug zetten naar een lagere competitie. 

• Bij de zogenoemde selectieteams speelt het prestatie-element een grotere rol.  

• Spelers met talent en ambitie zijn van nature vaak ook prestatiegericht en de 
beste spelers uit een bepaalde leeftijdscategorie worden dan ook voor een 
selectie elftal gevraagd. 
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• Het is aan de trainer en de leider om er samen met spelers - en ouders - en de 
voor te zorgen dat elke speler zich thuis voelt in het team (vanuit de gedachte: 
iedereen hoort erbij / samen zijn we de club / het team). Het is aan de trainer 
om de juiste balans te vinden tussen individueel plezier en de teamprestatie. 
Daarom geldt bij AFC Quick 1890 dat de trainers van de selectieteams oog 
moeten hebben voor de wil om te winnen, maar nooit uit het oog mogen 
verliezen dat spelplezier en de voetbaltechnische ontwikkeling het hoogste 
doel is van onze club. Per wedstrijd is het mogelijk tactisch te wisselen. De 
trainer is verantwoordelijk voor het evenwicht tussen aan de ene kant een 
evenwichtige verdeling van reservebeurten over het seizoen en aan de andere 
kant het streven naar een zo goed mogelijk prestatie van het team. 
 

1e. Trainingen 

• Gezien de hoeveelheid teams en de beschikbare veldcapaciteit trainen 
selectieteams 2 keer per week en de andere teams minimaal 1 keer per week. 

• Er is een standaard trainingsschema waarin trainingen per team duidelijk zijn, 
ook bij de overgang naar een nieuwe leeftijdscategorie. Hier wordt in principe 
niet van afgeweken. Wisseling van trainingstijden is mogelijk door een verzoek 
in te dienen via de JC/TC. 

• Trainingen op woensdagmiddag zijn opgedeeld in 4 blokken, voor O7, O8 & 
O9, O10 en O11. 

• Trainingen op vrijdagmiddag zijn specifieke techniektrainingen, waaraan 
deelgenomen kan worden op basis van individuele inschrijving. Hiervoor wordt 
een vergoeding gevraagd. 

• Spelers kunnen deelnemen aan de speciale keeperstraining. Informatie 
hierover staat op de aparte “keeperspagina” van de website. 

• Na de overgang naar de O12 verandert het volgende: De spelers van de niet-
selectieteams trainen niet meer op leeftijdscategorie, maar met hun eigen 
team. Dit betekent dat meer inzet van ouders nodig is (zie doelstelling 3a). 

• Bij selectieteams wordt trainingsbezoek geregistreerd. Het gedrag en inzet 
tijdens de training kan van invloed zijn op de beslissing wie wisselspeler is. 

• Na de winterstop wordt gestart met het 1x per week laten meetrainen van 
talenten bij de selectie van een oudere leeftijdsgroep. Bijvoorbeeld een O11-
speler traint bij de O12. Dit geldt voor alle leeftijdsgroepen. Een talent uit O-19 
traint 1x per week bij de 1e of 2e seniorenselectie.  

• Als de wedstrijd voor de selectieteams is afgelast, kan de trainer/teamleider 
beslissen dat er toch wordt getraind. Deze trainingen zijn verplicht.  

• Selectievoetbal brengt plichten met zich mee: 
- Trainen en spelen gaan voor bijvoorbeeld een verjaardagsfeest of een 

partij tennis.  
- Er wordt ook getraind onder slechte veld- of weersomstandigheden.  

- Deel studie, werk, (regelmatige tussendoor-) vakanties en hobby's zo in, 
dat zoveel mogelijk aan voetbalverplichtingen kan worden voldaan.  

- Elke selectiespeler is verplicht twee keer per week de training te volgen. 

• Als vanwege sneeuw op de velden of extreme weersomstandigheden de 
trainingen geen doorgang kunnen vinden zal dit rond 12 uur zal duidelijk op de 
website worden gemeld. Kijk dus bij twijfel altijd even op de website en bel niet 
met het Paviljoen. 
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1f. Trainers 

• De woensdagmiddagtraining voor F-League (O7) en niet selectie O8 tot en 
met O11 worden georganiseerd door de coördinator van FC Utrecht.   

• Quick ondersteunt ouders die de trainingen voor met name de niet-selectie 
teams vorm geven. Meer ondersteuning op zowel het voetbaltechnische vlak 
(oefenvormen) als het niet-voetbaltechnische vlak (motivatie). We zijn als club 
gebaat bij deze ouders. Zonder hen is het niet mogelijk om iedereen een 
fantastische voetbaltijd te bezorgen. 

• Er komt elk jaar een informatieavond over hoe we vanuit AFC Quick 1890 
(nieuwe) niet-selectie trainers kunnen ondersteunen. Denk bijvoorbeeld aan 
het volgen van een pupillentraining-cursus op kosten van de club.  

• Ook is er meer begeleiding mogelijk vanuit de selectie-trainers en/of 
coördinatoren. Dit is het gevolg van een nieuw trainingsschema, waardoor alle 
niet-selectieteams van een leeftijdscategorie op hetzelfde moment trainen.   

• De ouders die trainingen (willen) gaan verzorgen, worden geholpen met de 
voetbaltechnische kennis. Op twee avonden per jaar krijgen ze uitleg over:   

o Introductie Rinus-app (app met onder andere oefeningen);  
o Hoe geef ik training vorm? 
o Hoe hou ik iedereen gemotiveerd? 
o Toelichting hand-out trainingsvormen? 

• Er wordt daarnaast een specifieke trainer aangesteld voor deze 
bovengenoemde niet-selectieteams om spelvormen te delen met de ouders en 
af en toe hints en tips te geven.  

• AFC Quick faciliteert nieuwe trainers in het behalen van een trainersdiploma. 
De nieuwe trainers regelen zelf de aanmelding en inschrijving. Ze ontvangen 
op basis van declaratie een derde van het inschrijfbedrag terug per seizoen 
dat ze trainer zijn bij een team. De keuze van het elftal gaat in overleg met het 
team. Als ze meer dan drie jaren blijven als trainer, verdienen ze op deze 
wijze de eigen investering terug. 

• Voor de teams die geen trainer hebben worden een of twee gezamenlijke 
momenten in de week geprikt waarop toch als groep kan worden getraind. Dit 
is natuurlijk het minst wenselijke scenario, omdat er dan geen binding ontstaat 
met het team.  

 
1g. Teamleiders (coach) 

• Er is een handleiding voor teamleiders beschikbaar, waarin alle voorkomende 
zaken rondom het coachen van een jeugdteam beschreven staan. 

• Voor de wedstrijd houdt de leider met de spelers een voorbespreking en na de 
wedstrijd een nabespreking. Ook in de rust kan de leider het team even bij 
elkaar halen om bij te sturen. In al deze gevallen vragen we de supporters op 
afstand te blijven.  

• Er is tijdens de wedstrijd maar één coach, namelijk de trainer / leider. De 
coach moet rustig met het team kunnen praten en er mogen geen 
aanwijzingen van supporters komen die verwarring zaaien. Natuurlijk zijn 
aanmoedigingen wenselijk, maar alleen positief. Bij wedstrijden blijven de 
supporters buiten de omheining van het veld. 

 
1h. Leeftijdscoördinatoren en -secretarissen  

• De leeftijdscoördinator is verantwoordelijk voor het onderhouden van 
contacten met de leeftijdssecretarissen en de technisch coördinator. De 
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technisch coördinator zal gedurende het seizoen in gesprek zijn met de 
trainers om deze waar nodig te ondersteunen, op het gebied van optimaal 
spelplezier, ontwikkeling van spelers op voetbaltechnisch vlak en het managen 
van het team. 

• De taakomschrijvingen van leeftijdscoördinatoren en -secretarissen staan op 
de website onder jeugd → coördinator-leeftijd 

 
1i. Scheidsrechters 

• AFC Quick1890 beschikt over een gediplomeerd scheidsrechterskorps, dat de 
wedstrijden op eerlijke wijze probeert te leiden.  

• Respect voor de scheidsrechters is een basisregel van AFC Quick 1890.  

• De JC/TC steunt de scheidsrechter en neemt waar nodig actie tegen 
ongewenst gedrag van spelers, begeleiders of ouders. 

• Indien het aantal beschikbare scheidsrechters onvoldoende is, wordt 
ingedeeld volgens roulatieschema, waarbij 1e teams in een leeftijdsgroep 
voorrang hebben, met name als het gaat om 11x11 wedstrijden.  

• AFC Quick 1890 probeert voor elke thuiswedstrijd een scheidsrechter in te 
plannen, maar de ervaring leert dat te weinig scheidsrechters zijn. Mocht door 
AFC Quick 1890 geen scheidsrechter zijn ingepland, dan wordt verwacht dat 
de leider, of één van de ouders als scheidsrechter optreedt. Bij voorkeur een 
van de ouders, aangezien de leider dan als coach kan optreden. 

• Nieuwe scheidsrechters worden begeleid door de scheidsrechters-coördinator 
met ondersteuning van ervaren scheidsrechters en krijgen op kosten van de 
vereniging de mogelijkheid geboden een KNVB-scheidsrechters-cursus te 
volgen. 

• De leider kan een van de aanwezige ouders vragen om als grensrechter te 
fungeren. 

• Ouders die moeten fluiten en vlaggen worden geïnstrueerd middels een 
instructieavond.  

 
1j. Blessures  

• AFC Quick 1890 werkt samen met Medisch Training Centrum (MTC) in 
Amersfoort. Dit is een centrum voor revalidatie, re-integratie en preventie. 
MTC verzorgt voor ons de blessurescreening. Het doel is om door vroegtijdige 
diagnose en eventuele behandeling, spelers in staat te stellen op een goede 
en snelle manier te laten herstellen van een blessure. 

• De blessurescreening vindt plaats iedere maandag (gedurende het 
veldseizoen) tussen 19.00 uur en 21.00 uur en wordt verzorgd door de (sport-) 
fysiotherapeut van MTC Amersfoort.  

• Ook buiten dit spreekuur kunnen de leden van AFC Quick 1890 snel terecht bij 
het MTC Amersfoort. 
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2. Niet voetbaltechnische zaken  
 
2a. Kleding 

• Spelers van de F-league krijgen een shirt in bruikleen van de vereniging. Er 
wordt wel een borg gevraagd van 20 Euro, die na inleveren van de kleding 
aan het einde van het seizoen wordt terugbetaald. 

• Iedere speler die in competitieverband uitkomt voor onze vereniging moet in 
het bezit zijn van het officiële AFC Quick 1890 tenue: rood shirt met logo, 
zwart broekje en zwart-rood gestreepte sokken. De kleding is uitsluitend te 
koop bij Van Dam Sports in Soest. Online bestellen kan ook via de webshop: 
http://clubs.deventrade.com/nl/afc-quick-1890 .  

• Een speler die tijdens een wedstrijd geen officieel tenue draagt wordt daarop 
aangesproken door de teamleider. Bij herhaling kan de speler niet spelen, 
totdat zijn tenue in orde is.  

• Elke speler moet zorgen voor scheenbeschermers, een wit reserveshirt (dat is 
nodig als de tegenstander ook in rood speelt en wij thuis spelen) én voor 
trainingskleren.  

• Scheenbeschermers zijn verplicht, zowel bij de wedstrijden als bij de training. 

• Het is niet toegestaan om wedstrijden te spelen in trainingsbroek. Alléén bij 
uitzonderlijke koude kan hiervan worden afgeweken in overleg met de 
wedstrijdleiding. 

 
2b. Materiaal  

• Teams hebben recht op enkele noodzakelijke materialen zoals een bal, spons, 
waterfles en waterzak. Deze worden verstrekt door de materiaalcommissie 
aan de teamleider.  

• Alles wat kwijt is of kapot moet direct worden gemeld. De teamleider is 
hiervoor verantwoordelijk. 

• Ruilen van defecte materialen kan bij de materiaalcommissie. Het materiaal is 
in bruikleen en moet aan het eind van het seizoen worden ingeleverd.  

• In geval van materiaal gelden er ook de huisregels (op de website onder jeugd 
→ algemeen → huisregels) 

 
2c. Kampioenen en degradatie  

• Voor jeugdteams die in de najaars- en of voorjaarscompetitie op de 1e plaats 
van hun poule zijn geëindigd organiseert de JC/TC in de maand juni een 
“Kampioensgala”.  

• Tijdens dit gala worden de betreffende teams gehuldigd op het hoofdveld, 
ontvangen zij een kampioensmedaille, wordt een teamfoto gemaakt en krijgen 
ze patat en limonade. 

• Degradatie is niet van toepassing bij jeugdvoetbal, met uitzondering van de 
selectieteams bij O13 tot en met O19. 

 
2d. Evenementen  

• De Evenementencommissie organiseert gedurende het seizoen diverse 
activiteiten, zoals het bezoek van Sinterklaas, eindejaars-toernooi en “Latje-
trap”. Informatie hierover volgt gedurende het seizoen onder andere via de 
website.   
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• Bij thuiswedstrijden van het eerste elftal is er een “Team van de week”. 
Voorafgaand aan de wedstrijd verkopen de kinderen lootjes. Vervolgens gaan 
zij hand in hand met de eerste elftalspelers het veld op. De pupillenteams die 
hiervoor in aanmerking komen, worden tijdig uitgenodigd door de 
evenementencommissie. 
 

2e. Toernooien 

• De Toernooicommissie organiseert toernooien en zorgt ervoor dat AFC Quick 
1890-teams kunnen deelnemen aan toernooien die andere verenigingen 
organiseren.  

• In de kerstvakantie organiseren we het traditionele interne 
oudejaarszaalvoetbaltoernooi voor alle spelers van 6 t/m 10 jaar (F-League 
t/m O11) AFC Quick 1890. Inschrijving via de site is mogelijk vanaf eind 
november.  

• Ieder seizoen maakt de toernooicommissie een afweging voor welke teams 
een thuistoernooi wordt gehouden. Er kan maar een beperkt aantal teams 
meedoen. De teams wordt gevraagd te bevestigen dat men wil deelnemen. 

• De uittoernooien vinden met name plaats na de reguliere competitie in juni en 
voor Pasen en Hemelvaart komen altijd diverse uitnodigingen binnen. De 
toernooicommissie vraagt de teamleiders aan te geven op welke data zijn met 
hun team willen deelnemen aan uittoernooien. Zij ontvangen een aantal data 
met toernooi suggesties.  

• Teamleiders ontvangen van de toernooicommissie in het najaar een bericht, 
waarna men kan aangeven of het betreffende team geïnteresseerd is in een 
uittoernooi. De toernooicommissie communiceert vervolgens met de 
teamleider over inschrijving bij mogelijke toernooien. 

• Wanneer een team van AFC Quick 1890 is ingeschreven bij een andere 
vereniging, is dat definitief. Verenigingen rekenen dan op de komst. 

 
2f. Gedrag/Ongeregeldheden 

• AFC Quick 1890 hecht aan sportief gedrag. Leden hebben het 
gedragsreglement ondertekend. AFC Quick 1890 houdt hier streng de hand 
aan en verwacht van ouders, trainers en teamleiders dat zij dit beleid steunen. 

• Het gewenste gedrag van een AFC Quick 1890 - speler is beschreven in het 
“Jeugdreglement”, op de website te vinden onder jeugd → algemeen → 
jeugdreglement 

• Trainers en teamleiders geven het goede voorbeeld. Wij verwachten zeker van 
hen het gewenste gedrag. 

• Trainers en teamleiders dienen tijdens wedstrijden bij ongewenst gedrag 
maatregelen te nemen (bijvoorbeeld door te wisselen). Constateert u 
(veelvuldig) wangedrag in of buiten het veld, meld dit dan bij de betreffende 
leeftijdssecretaris, zodat een correctiegesprek kan volgen, en zo nodig 
maatregelen getroffen kunnen worden.  

• Spelers die zich niet sportief en respectvol gedragen bij AFC Quick 1890 en 
tijdens trainingen & wedstrijden, krijgen een gesprek met de trainer en/of leider 
en zo nodig met de leeftijdscoördinator.  

• Ongeregeldheden, zoals gestaakte wedstrijden of andere excessen, moeten 
door leiders worden gemeld bij de tafeldienst, zodat zij kunnen bepalen wat er 
moet gebeuren met een speler of een team. 
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• AFC Quick 1890 heeft evenals alle andere Amersfoortse voetbalverengingen 
het “Convenant Samen voetballen in Amersfoort” ondertekend. In dit 
convenant is o.a. afgesproken dat ongeregeldheden bij wedstrijden tussen 
Amersfoortse clubs en royementen van spelers worden gemeld. 

 
2g. Vertrouwenscontactpersoon 

• Een vertrouwenscontactpersoon is er voor leden en betrokkenen die 
meldingen of klachten hebben over ongewenst gedrag.  

• De vertrouwenscontactpersoon is het eerste aanspreekpunt voor sportende 
leden en hun ouders, toeschouwers, vrijwilligers en bestuur- of 
commissieleden die een vraag hebben over, of te maken hebben met 
grensoverschrijdend gedrag. De vertrouwenscontactpersoon biedt een 
luisterend oor en verwijst door voor geschikte hulp. 

• De procedure en contactgegevens van de vertrouwenspersoon staan op de 
website onder de kop “Vertrouwenscontactpersoon”. Er zal actie worden 
ondernomen naar diegene waarvan melding is gemaakt.  
 

2h. Vakantie  

• De JC/TC bepaalt in overleg met het bestuur gedurende welke periode het 
complex gesloten is en er niet getraind en gespeeld kan worden. Dit geldt 
zowel voor de zomervakantie als de periode rond de feestdagen in december 
en januari. De zomer- en feestdagenstop wordt breed gecommuniceerd. 

 
2i. Inschrijving  

• Om een (kind) in te schrijven, moet het inschrijfformulier worden ingevuld. Dit 
gaat uitsluitend online (op de website onder vereniging → aanmelden nieuw 
lid 

• Er is niet altijd direct ruimte in een leeftijdscategorie. Soms kan het zijn dat er 
pas bij de start van het nieuwe voetbalseizoen weer plek is. Mocht er op korte 
termijn geen plek zijn, dan laat de leeftijdsecretaris dit weten. Indeling vindt in 
eerste instantie plaats op grond van de leeftijd. Vervolgens wordt er binnen 
een leeftijdscategorie gekeken waar en wanneer indeling mogelijk is. Als 
laatste wordt ingedeeld op basis van voetbalkwaliteiten en wederzijdse 
vriendschappen en voorkeuren. 

• Inschrijving als lid van AFC Quick 1890 gebeurt als er ruimte is in de 
betreffende leeftijdscategorie, zodat een speler daadwerkelijk kan gaan 
voetballen. Op dat moment is een speler speelgerechtigd en gaan ook de 
contributieverplichtingen lopen.  
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3. Participatie: de club zijn we samen!  
 
3a. Ouderparticipatie 

• AFC Quick 1890 kan alleen functioneren dankzij de vele vrijwilligers. Om 
vrijwilligers te stimuleren betalen leden naast de contributie een 
vrijwilligersbijdrage, die terug te verdienen is door een steentje bij te dragen.  

• Quick verwacht dat de jongere voetballers door een ouder worden gebracht en 
gehaald. 

• Ouders van een team regelen onderling het vervoer met als streven dat niet 
altijd dezelfde ouders dit moeten opknappen. Er wordt gestimuleerd om bij 
thuiswedstrijden zoveel mogelijk met de fiets te komen. Het is op 
zaterdagochtend zeer druk en er is maar beperkt parkeerruimte. 

• Van ouders met kinderen in de leeftijdscategorie van Kabouters t/m O11 wordt 
verwacht dat ze een bijdrage leveren aan het team of aan de organisatie 
(trainen, coachen, vlaggen en vervoer). 

• Van ouders met kinderen tussen de leeftijdscategorie O12 en O19 wordt 
verwacht dat: 

o Een bijdrage wordt geleverd aan het team of aan de organisatie 
(trainen, coachen, management, vlaggen, vervoer). Ouders maken 
gezamenlijk een rooster voor het invullen van deze taken. Dat rooster is 
voor de start van het seizoen klaar. 

o Een bijdrage wordt geleverd aan de club zoals bardienst, tafeldienst of 
hulp bij evenementen.  

• Bij thuiswedstrijden wordt aan het begin van het seizoen geholpen met de 
coaching (spelinzicht, posities spelers et cetera) door JC/TC. Voor de laatste 
taken is een trainer nodig. Idealiter is er voor alle taken 1 persoon die alles 
oppakt. 

• Een goede communicatie over en weer tussen leider en ouders is belangrijk. 
Bellen is het meest betrouwbaar. Een WhatsApp-groep voor het team 
aanmaken werkt ook goed. Gebruik geen e-mail voor dringende berichten, niet 
iedereen leest zijn/haar e-mail iedere dag. Indien de leider een wijziging 
doorgeeft, bijvoorbeeld een half uur eerder vertrekken, dan wordt ervan 
uitgegaan dat de ouder zich meldt bij de leider als dit een probleem is (tenzij 
anders afgesproken). Met andere woorden: ontvangt de leider geen bericht 
terug dan is de ouder akkoord. 

• Vertrek naar uitwedstrijden altijd als team (met z’n allen), dit bevordert de 
teamgeest.  

• Wedstrijdverslagen kunnen op de website worden gepubliceerd, van de F-
league tot O19-1. De verslagen komen op de teampagina van het betreffende 
team. Voor het publiceren kan per team een account worden aangevraagd per 
mail: website@afcquick1890.nl. 

 
3b. Spelersparticipatie 

• Zodra een speler in een team speelt, is vrijblijvendheid mbt deelname van 
trainingen en wedstrijden geen optie, aangezien het trainen van spelvormen 
en het voorbereiden op de wedstrijden niet lukt als spelers niet op komen 
dagen. 

• Spelers zetten zich op een sportieve manier in bij de trainingen en wedstrijden 
(zie ook 1d). 
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• In het wedstrijdprogramma op de website staat voor elke wedstrijd hoe laat 
men aanwezig moet zijn in het paviljoen. Houd die tijd aan, tenzij de leider of 
trainer een andere verzameltijd aangeeft. Het verzamelen in het paviljoen 
geldt voor thuis- en uitwedstrijden. Bij uitwedstrijden vertrekt men dus 
gezamenlijk vanuit het paviljoen. Wees bij de training 15 minuten voor 
aanvang aanwezig. 

• Indien een speler vanwege onverwachte zaken (ziekte) niet kan spelen moet 
hij/zij dit uiterlijk op donderdagavond tussen 18.00 en 19.00 uur doorgeven 
aan de teamleider. Geef vakanties direct door.  

• De teamleider kan op basis van het leenschema proberen een vervanging te 
regelen. Het leenschema is verstrekt aan de teamleiders. 

• Vanaf O17 is de wens dat door spelers een actieve rol wordt gepakt als 
vrijwilliger binnen de club, bijvoorbeeld als scheidsrechter of trainer.  

• Maak na een wedstrijd of training gebruik van de douche. Het ruikt frisser en is 
beter voor de spieren. Voor selectieteams is een gezamenlijke douche na de 
wedstrijd en training verplicht. 

 
 
Daar waar het beleid niet in voorziet, zal het bestuur een besluit nemen.  


