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Gedragsconvenant “Samen voetballen in Amersfoort” 
 

 
 
Al diverse jaren werken de Amersfoortse clubs samen op het gebied van sportiviteit & respect. Dat is 
vastgelegd in het convenant “Samen voetballen in Amersfoort”. De 13 clubs hebben nauwe contacten 
met elkaar en streven samen naar een leuke sfeer op en rond de voetbalvelden. Dat gebeurt door: 
 

 Iedere vereniging heeft een contactpersoon. Als er iets gebeurt op of rond de velden, laat het je 
contactpersoon weten. Deze contactpersoon legt contact met een andere club.  

 De contactpersonen van de 13 clubs komen een paar keer per jaar bij elkaar om de voortgang en 
diverse initiatieven te bespreken.  

 Zo werd september 2012 een bijeenkomst voor scheidsrechters georganiseerd waar zo’n 100 
Amersfoortse scheidsrechters aanwezig waren.  

 Aan het begin van seizoen 2013/’14 willen we eenzelfde soort 
bijeenkomst organiseren, maar dan voor trainers/coaches.  

 Een aantal Amersfoortse clubs heeft besloten dat voorafgaand aan 
iedere wedstrijd handen worden geschud. Wellicht wordt dit initiatief 
door de andere clubs overgenomen en wordt handen schudden voor de 
wedstrijd overal in Amersfoort een gewoonte.  

Meldingen 
De tweede seizoenshelft is weer begonnen, dus de mogelijkheid bestaat weer om ongewenst gedrag 
te melden. Mocht u iets op de velden meemaken meldt dit dan bij uw contactpersoon of het bestuur.  

Module sportief besturen 
Vanuit de samenwerking tussen de clubs heeft in december de module “sportief besturen” 
plaatsgevonden bij VVZA. Hieronder deden 5 clubs mee, te weten: VVZA, Hoogland, CJVV, Soest en 
Hooglanderveen. Tijdens deze bijeenkomst is uitgebreid gesproken over de 4 rollen van het bestuur: 
 

- Beleid- en procesrol   Beleid maken en uitrollen omtrent sportiviteit & respect 
- Communicatierol        Het beleid goed communiceren  
- Weerbaarheidsrol       Mensen kunnen en durven aanspreken 
- Voorbeeldrol              Het goede voorbeeld geven 

 
De module zal voor de overige geïnteresseerde clubs nogmaals worden georganiseerd.  



 
Excessen  
De KNVB lanceerde bij de start van het voetbalseizoen 2011/12 een nieuw beleid ter bevordering van 
de sportiviteit op en rond de velden. Sindsdien wordt er zwaarder gestraft. In de eerste seizoenshelft 
was er één exces in Amersfoort.  

Aankondiging trainer/coach bijeenkomst 
In september 2012 vond een bijeenkomst plaats met 100 enthousiaste 
Amersfoortse scheidsrechters. Daar werd gesproken over spelregels en 
weerbaarheid.  
 
Aan het begin van het seizoen 2013/'13 organiseren we weer een 
grootschalige bijeenkomst, ditmaal voor trainers/coaches/begeleiders van 
alle Amersfoortse clubs. Ook dan hopen we weer op veel enthousiasme. 
De uitnodiging hiervoor volgt. 
 
Aankondiging Amersfoorts Voetbalkampioenschap 
Kan VVZA de titel verdedigen tijdens het Amersfoorts Voetbalkampioenschap of gaat een andere club 
er dit jaar met de beker vandoor? Van 10 tot en met 16 augustus is het lokale kampioenschap bij v.v. 
Amsvorde. Kom jouw club steunen tijdens dit voetbalfeest. Klik hier voor meer informatie over het 
kampioenschap. 
 
Highlights voorzittersoverleg 
Op 6 februari vond het eerste voorzittersoverleg van 2013 plaats in de 
nieuwe kantine van VOP. De voorzitters, KNVB, SRO en ASF spraken 
onder leiding van AVK-voorzitter André Hielckert over thema’s als Quick 
Scan veiligheid voetbalverenigingen, het AVK, het convenant, 
ondersteuningsmogelijkheden KNVB en de huurovereenkomsten tussen 
verenigingen en gemeente/SRO.  
 

 

http://www.amersfoortsvoetbalkampioenschap.nl/
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