
1. Vervolgstappen samenwerking 

Verklaring SJO  Weltania-Bekkerveld 

De SJO is voor de jeugdafdelingen van beide betrokken verenigingen dit seizoen in de praktijk 
gebracht. Daarbij is door de besturen een voorzichtig beleid gevoerd om zo min mogelijk 
verstoringen te veroorzaken. Het bood daarentegen de gelegenheid om in deze periode te leren 
op de echte verbeterpunten. 

Inmiddels liggen een aantal voordelen voor het oprapen. Het zal welbekend zijn dat het vinden 
van vrijwilligers voor besturen een bijzonder lastige opgave blijkt. De onmacht die vele besturen 
overvalt bij het aanzoeken van nieuw kader blijft vrijwel altijd buiten het blikveld van de leden. 
Toch verwachten zij in toenemende mate kwaliteit van de vereniging. Op een aantal dossiers 
werken de verenigingen daarom al prima samen. Een voorbeeld hiervan mag de samenwerking 
op ICT-gebied genoemd worden. In de groeiende complexiteit van de ICT moeten alle 
beschikbare krachten aangewend worden. Dat kun je als vereniging alleen niet meer, tenzij je 
bereid bent om tegen betaling ingehuurde professionaliteit in te huren. In de noodzaak de leden 
via ICT adequaat te informeren zijn dit soort afwegingen voor besturen lastig. Wat door de het 
ICT-team van beide verenigingen tot nu toe bereikt is, mag een voorbeeld van intensieve 
samenwerking heten. 

Op voetbaltechnisch gebied ligt er nog een grote uitdaging. Er zijn afspraken gemaakt over: 

1. Inrichting jeugdcommissie SJO 
2. Samenwerking teams en uithelpen bij tekort aan spelers per team 

3. Samenwerking trainers, leiders en scheidrechters 
4. Gebruik accommodaties en materiaal 

5. Samenwerking met ouders 

Op al de onderdelen moet wij onderkennen dat er door de jeugdbesturen stappen gezet moeten 
worden in de komende maanden. Op dit moment functioneert de SJO nog sterk als twee aparte 
eenheden gebaseerd op de beide verenigingen. Besprekingen over de verdere aanpak zijn nu 
gaande. 

Daarbij moet aangetekend worden dat de planning in de voorbereiding op een toekomstige 
intensieve samenwerking vertraging heeft opgelopen doordat vanaf mei/juni de bestuurlijke 
energie van Bekkerveld vooral in de beheersing van de financiële problematiek heeft gezeten. 
Dit betekent dat ook andere dossiers vertraging hebben opgelopen in het besef dat financiële 
vitaliteit een basisvoorwaarde zal zijn voor een intensivering van de samenwerking. Vanuit 
Bekkerveld wordt ook begrepen dat van Weltania niet gevraagd mag worden de huidige 
financiële risico's te delen. De eerlijkheid gebiedt te stellen dat die risico's op dit moment nog 
veel aandacht vragen. We raken echter steeds meer in control. 

Naar aanleiding van de financiële situatie bij Bekkerveld hebben de besturen daarom besloten 
om vooralsnog geplande vervolgacties in het kader van de samenwerking te temporiseren zodat 
Bekkerveld maatregelen kan nemen om de financiële situatie voor de toekomst te versterken. 



Het voornemen daarbij is de aandacht vooral te richten op het verbeteren van de kwaliteit van 
de SJO  op basis van de vijf voornoemde punten. H. Coenen namens Weltania en J. Jansonius 
namens Bekkerveld zullen hiertoe regelmatig overleg plegen. Ten aanzien van de vijf 
aandachtspunten kunnen kort de volgende voornemens geformuleerd worden: 

Ad i Inrichting jeugdcommissie SIO 

De jeugdbesturen gaan een keer per twee weken overleg plegen over stand van zaken en te 
nemen acties in het kader van de door de KNVB aangehaalde voordelen van een SJO: 
• Talenten kunnen bij elkaar worden gezet, waardoor zij zich beter kunnen 

ontwikkelen. Dit geldt overigens ook voor de minder getalenteerde spelers. 
• De doorstroming naar het seniorenvoetbal kan beter worden begeleid; er zijn immers meer 

mogelijkheden om goede overgangselftallen samen te stellen. 
• Er is minder (vaak vrijwillig) kader nodig. 
• Leiders en coaches kunnen werken met volwaardige teams en zich richten op de kwaliteit 

van de opleiding. 

Ad 2 Samenwerking teams en uithelpen bij tekort aan spelers per team 
Coördinatoren en trainers van de jeugdafdeling reiken problemen en kansen aan bij de 
jeugdcommissie SJO, Deze neemt besluiten over incidentele en structurele indelingen van 
jeugdspelers bij een van een van de teams als ware het in toenemende mate één vereniging. 

Ad 3  Samenwerking trainers, leiders en scheidrechters 
De coördinator jeugdvoetbal van Bekkerveld zal trainers verzoeken tot regelmatig overleg. Hij 

Ad 4  Gebruik accommodaties en materiaal 
In het reguliere overleg van de DB's zullen vanwege de prioritering en financiële consequenties 
over accommodatiebenuttng en materiaalaanschaf besluiten worden genomen. Gezamenlijke 
inkoop en beheer via planmatig werken is daarbij uitgangspunt. 

Ad 5  Samenwerking met ouders 
De DB's zullen in op vitale procesmomenten de ouders uitnodigen voor 
informatiebijeenkomsten. Via de websites worden ouders en leden tussentijds geïnformeerd. 

Om de sociale integratie te bevorderen is het voorstel i of 2 personen aan te stellen om na te 
gaan welke nevenactiviteiten voor de jeugd van beide verenigingen gezamenlijk kunnen worden 
uitgevoerd. Tot slot, wordt voorgesteld om in het voorjaar een gezamenlijke activiteit te 
organiseren voor leiders, trainers en scheidsrechters. 


