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Aanleiding  
Regelmatig worden spelers van voetbalvereniging Sliedrecht uitgenodigd voor een stage bij 

een BVO. Om misverstanden te voorkomen is een duidelijk beleid opgesteld door het 

bestuur van de voetbalvereniging Sliedrecht.  

Regels  
1. Indien een BVO interesse heeft in een speler dient de BVO vooraf contact op te 

nemen met Coen van der Waal, email adres HJO@vvsliedrecht.nl. 

Hij is gedelegeerd en bevoegd door het bestuur van de v.v. Sliedrecht om 

onderstaande zaken te regelen.  

2. Na toestemming van de HJO kan de speler benaderd worden door de BVO.  

3. Hij geeft in principe altijd toestemming voor een stage. Als een speler disciplinair 

geschorst is of geblesseerd kan er anders besloten worden.  

4. Voetbalvereniging Sliedrecht zal binnen 2 weken reageren op de uitnodiging.  

5. Een stage duurt maximaal 4 activiteiten.  

6. Tussen de eerste activiteit (aanvang stage traject) en de laatste (maximaal 4e 

activiteit) ligt maximaal een periode van 6 weken.  

7. Een stage kan gevolgd worden door een tweede stage, wederom duurt deze stage 

maximaal 4 activiteiten.  

8. De BVO overlegt een schema met de activiteiten, voorzien van datum en tijdstip.  

9. Toestemming voor een stage wordt pas verleend ná de herfstvakantie. Eerder dan 

de herfstvakantie wordt geen toestemming verleend.  

10. Pas wanneer de toestemming schriftelijk is gevraagd en schriftelijk is verleend, mag 

een speler deelnemen aan een stage. Communicatie via email wordt ook gezien als 

schriftelijk.  

11. Indien de BVO besluit dat de geselecteerde speler in het nieuwe seizoen opgenomen 

zal worden in de Jeugdopleiding, kan de BVO niet eerder dan 1 mei gebruik maken 

van de speler voor activiteiten. Ook nu zal de HJO eerst schriftelijk toestemming 

moeten verlenen. De BVO dient schriftelijk een verzoek in met daarbij een overzicht 

van geplande activiteiten, voorzien van datum en tijdstip.  

12. De activiteiten moeten passen binnen de activiteiten van de speler bij het eigen team 

van voetbalvereniging Sliedrecht. Indien dit conflicten oplevert, zal de activiteit van 

voetbalvereniging Sliedrecht altijd voor gaan. De speler is verantwoordelijk om zich af 

te melden bij de BVO.  

13. Na de stageperiode, zonder verlenging of afwijzing, dient de BVO een 

voetbalinhoudelijke rapportage te overhandigen omtrent de eventuele verbeterpunten 

ten aanzien van de speler. 

14. Buiten deze afspraken heeft een lid van voetbalvereniging Sliedrecht geen 

toestemming om deel te nemen aan activiteiten van een BVO.  

15. Bij eventuele klachten of conflicten kan contact worden opgenomen met secretaris 

Tom Pauw, email adres secretaris@vvsliedrecht.nl of telefoonnummer 06-34736339  
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