
 

Convenant externe scouting jeugdvoetbal 

“Het belang van de jeugdvoetballers staat voorop!”  

Inleiding en toelichting 

Dit convenant beoogt een bijdrage te leveren aan het creëren van een omgeving waarin 

jeugdvoetballers zich met veel plezier kunnen ontwikkelen. 

De deelnemende verenigingen onderschrijven de vrije keuze die jeugdvoetballers en hun 

ouders/verzorgers hebben om te beslissen bij welke vereniging de jeugdvoetballer het beste tot 

zijn/haar recht komt. Daarnaast wordt onderkend dat ambities van jeugdvoetballers en verenigingen 

uiteen kunnen lopen en zowel verenigingen en jeugdvoetballers en hun ouders/verzorgers het recht 

hebben hun ambitie na te streven. 

Deelnemende verenigingen zijn zich bewust van hun eigen en elkaars rol en verantwoordelijkheid in 

de voetbalpiramide, de waarde daarvan voor alle jeugdvoetballers en de zorgvuldigheid die dat 

vraagt naar de spelers die mogelijk uitgenodigd gaan worden én de mogelijke consequenties die een 

overgang van spelers kan hebben voor de vereniging waarvoor de benaderde spelers uitkomen. 

Externe scouting wordt door de participerende verenigingen gezien als een goed middel om ambities 

van jeugdvoetballers, hun ouders/verzorgers en de scoutende vereniging bij elkaar te brengen. Dit 

onder de voorwaarde dat het door de KNVB geformuleerde Bestuursbesluit externe scouting voor 

amateur- en betaald voetbal voor jeugdspelers van 06 t/m 019 jaar en de in dit verband met elkaar 

gemaakte en hieronder weergegeven afspraken door alle verenigingen nageleefd worden. 

Uitgangspunt daarbij is dat het belang van de jeugdvoetballer in kwestie en de onderlinge relatie 

tussen beide verenigingen te allen tijde centraal staan en alle betrokkenen baat hebben bij een 

transparant proces. 

Het convenant is tot stand gekomen onder auspiciën van de KNVB en in actieve samenwerking met 

de deelnemende verenigingen. 

 

Afspraken 

 Elke vereniging stelt een vaste contactpersoon aan voor alles wat externe scouting betreft. Alle 

communicatie tussen de participerende verenigingen met betrekking tot externe scouting verloopt 

via deze contactpersonen. Dezelfde contactpersonen verzorgen ook de noodzakelijke 

communicatie binnen de eigen vereniging. 

 Elke vereniging draagt er zorg voor dat de contactpersoon externe scouting, zijn 

contactgegevens (naam, functie, telefoonnummer en mailadres) en zijn functie te allen tijde intern 

en bij de overige verenigingen bekend zijn. 

 De contactpersonen externe scouting dragen er zorg voor dat alle betrokkenen binnen de eigen 

vereniging kennis hebben van het Bestuursbesluit externe scouting voor amateur- en betaald 

voetbal voor jeugdspelers van 06 t/m 019 jaar en de inhoud van dit convenant.  

 De participerende verenigingen zullen zich bij het extern scouten niet richten op spelers in de 

leeftijdscategorieën Onder 11 en jonger. Vanaf Onder 12 kunnen spelers, voor in het komende 

seizoen te vormen Onder 13 teams, overeenkomstig het proces zoals beschreven in het 

bestuursbesluit externe scouting en conform de overige in de convenant opgenomen afspraken, 

benaderd worden. 

 De participerende verenigingen zullen individuele leden van andere participerende verenigingen 

niet persoonlijk uitnodigen voor deelname aan activiteiten die ook voor niet-leden toegankelijk 

zijn. 

 



 

 Jeugdvoetballers en/of hun ouders/verzorgers die zich op eigen initiatief als (kandidaat-)lid 

aanmelden en/of meedoen aan voetbalactiviteiten bij een andere vereniging, worden gevraagd dit 

bij de eigen vereniging kenbaar te maken. Alvorens zij kunnen deelnemen aan voetbalactiviteiten, 

moeten zij die melding kunnen aantonen aan de vereniging, waar ze willen deelnemen aan 

voetbalactiviteiten of zich aanmelden als (kandidaat-)lid. 

 Alle activiteiten, beginnend met het via de contactpersoon schriftelijk of per e-mail uitnodigen van 

een speler door een scoutende vereniging en eindigend met het besluit al dan niet over te  

stappen naar de scoutende vereniging, vinden plaats in de periode tussen 30 april en 1 juni. 

 Indien een participerende vereniging van mening is dat een andere vereniging onvoldoende 

conform het Bestuursbesluit externe scouting voor amateur- en betaald voetbal voor jeugdspelers 

van 06 t/m 019 jaar en/of de in dit convenant weergegeven afspraken heeft gehandeld, wordt 

contact gezocht met de contactpersoon externe scouting van die vereniging. 

 Scouts van andere verenigingen zijn welkom bij de participerende verenigingen. Zij dienen zich 

vooraf te melden bij de contactpersoon externe scouting of in het wedstrijdsecretariaat van de 

vereniging waar gescout wordt. 

 

Harderwijk, 17 oktober 2022 

 

Vereniging    

 

Rood-Wit ’58   

 

SDC Putten    

 

FC Horst  

 

VV Zeewolde   

  

VVOG Harderwijk  

 

Zwart Wit ’63   

 

VV Hierden      

 

  


