
 
S A M E N W E R K I N G S O V E R E E N K O M S T 
Voor alle Jeugdleden (JO-7, JO-9, JO-11, JO-13 en JO-15) 
 
 

Beste ouder(s), 
 
Zoals u weet wordt een vereniging voor een groot deel geleid door vrijwilligers. Zij zorgen ervoor dat 
uw kind kan trainen, de velden in orde zijn, de kleedkamers schoon zijn, er activiteiten voor de jeugd 
worden georganiseerd, de bardienst is geregeld, etc.  
Zonder deze vrijwilligers kunnen wij niet en om de organisatie van de vereniging goed te laten draaien, 
verwachten wij van alle ouders t/m de JO-15 groepering en van alle jeugdleden van de JO-19 en de JO-17 
groepering een bijdrage hierin. 
 
Wat betekent dit voor ouders van voetballende kinderen en voor de JO-19 en de JO-17 jeugdleden? 
 
Gedurende de voetbalcompetitie zijn er altijd activiteiten die uitgevoerd moeten worden om de 
wedstrijden en/of trainingen goed te laten verlopen, zoals: 

• Bardienst met de ouders van een team, 2 a 3 keer per jaar 

• Bij toerbeurt rijden naar uitwedstrijden 

• Wedstrijd fluiten indien er geen scheidsrechter is 

• Een training overnemen indien de trainer verhinderd is 

• Activiteiten per team, gedurende de wedstrijden, zoals: vlaggen, limonade verzorgen in de 
pauze, kleedkamers nalopen, bemannen van de commissiekamer, wassen van de shirts, etc. 

 
De teamcoördinator (ook een vrijwilliger van het team) maakt hiervoor een indeling. 
 
Met ingang van seizoen 2013-2014 geldt voor alle ouders van voetballende kinderen dat zij verplicht zijn 
een steentje bij te dragen aan (één van) bovenstaande activiteiten. 
 
Wij vragen u hiervoor te tekenen, zodat u hebt aangetoond actief een bijdrage te zullen leveren aan 
het spelplezier van uw kind. Met het tekenen van onderstaande overeenkomst geeft u aan, dat u 
zich conformeert aan bovenstaande afspraken. Als de overeenkomst niet wordt getekend, zal uw kind 
helaas ook niet kunnen meespelen met de wedstrijden. 
 

Sporten doen we met elkaar, 
Laten we er met elkaar voor zorgen dat de taken goed verdeeld zijn! 

 
 

Net als alle andere ouders, ben ik ook actief betrokken bij het voetballen van mijn kind(eren) 
en zal ik activiteiten uitvoeren die door de teamcoördinator zijn verdeeld' 
 
Naam : ____________________________________________ 
 
Naam kind(eren) : ____________________________________________ 
 
Datum  : ____ - ____ - ____ 
 
Handtekening : 


