CONVENANT
“Extern scouten in jeugdvoetbal”

Inzake

:

Het verantwoord en respectvol omgaan van amateurclubs met jonge
voetballers en met elkaar.

Partijen :
Amateurvoetbalverenigingen District West II
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1. Inleiding
De voetbalverenigingen die dit convenant hebben ondertekend verklaren niet
aan externe scouting te doen. De bij dit convenant aangesloten amateurclubs
hebben zich verenigd en maken zich zorgen over de uit de hand gelopen wijze
waarop enkele regionale amateurclubs aan externe scouting van jeugdspelers
doen. Er heerst een breed gedragen ongenoegen over de manier waarop er met
jeugdspelers wordt omgegaan en de wijze waarop andere clubs en hun kader
hiervan de dupe zijn. Externe scouting van jeugdspelers is een activiteit
voorbehouden aan de daarin gespecialiseerde Regionale Jeugdopleidingen van
profclubs, de zogenaamde RJO’s.
Externe scouting van jeugdspelers door amateurclubs is niet in het belang van
het kind, niet in het belang van de verenigingen en niet in het belang van de
sportieve waarden van (amateur-) voetbal.

2. Richtlijn KNVB
Door de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB) is ten tijde van het
opmaken van dit convenant de volgende richtlijn ter zake externe scouting voor
district West II, waaronder de bedoelde voetbalverenigingen vallen van kracht.
Bewaarnummer veldvoetbal
Landelijke informatie / Districtsinformatie West II
Seizoen 2012/'13
1.25 Richtlijnen externe scouting
In mei 2011 zijn de reglementen omtrent de beperking van speelgerechtigd gewijzigd. De
verplichting om schriftelijke toestemming te verkrijgen van de vereniging waarvoor een lid
speelgerechtigd is (voor deelname aan trainingen en/of niet-bindende wedstrijden bij een
andere vereniging) is vervangen door een verplicht informatietraject, om de transparantie
omtrent de externe scouting van jeugdspelers te bevorderen.
Om te komen tot gezamenlijk gedragen afspraken tussen verenigingen en individuele spelers
inzake stage trajecten zijn door het bestuur amateurvoetbal de volgende adviserende
richtlijnen geformuleerd:
• De vereniging die een lid van een andere vereniging uitnodigt, wordt geacht vooraf de
aard en omvang van de activiteiten kenbaar te maken aan de vereniging waarvoor het
lid speelgerechtigd is;
• De aanvang van de stage activiteit(en) bij de vereniging die een lid heeft uitgenodigd
is niet eerder dan 2 weken of later dan 4 weken na het versturen van de schriftelijke
kennisstelling bij het bestuur van de vereniging waarvoor het lid speelgerechtigd is;
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De vereniging waarvoor het betreffende lid speelgerechtigd is wordt geacht binnen 2
weken te reageren op de uitnodiging;
Het maximaal aantal stage activiteiten (wedstrijden of trainingen) is 4;
Tussen de eerste activiteit (aanvang stage traject) en de laatste activiteit (max 4e) ligt
maximaal een periode van 6 weken;
Op de website van de KNVB is een voorbeeldbrief te downloaden voor het uitnodigen
van een speler bij het bestuur van een vereniging;
Communicatie richting verenigingen zou eventueel ook kunnen geschieden per e-mail
met ontvangstbevestiging.
In het belang van de gezondheid van de speler adviseert de KNVB dat er in het
weekprogramma van de speler maximaal 3 volledige wedstrijden kunnen worden
gespeeld;
Gemaakte afspraken tussen verenigingen onderling en de afspraken tussen de
verenigingen en de speler dienen schriftelijk vastgelegd te worden.

3. Gevolgen externe scouting
Vrijwel iedere amateurclub heeft een eigen jeugdopleiding. Vanuit de filosofie
van de club worden jonge voetballers opgeleid. Het doel is evident: ze leren
beter voetballen om aan het einde van de jeugdopleiding de senioren
selectieteams te kunnen bemensen. Er wordt door de amateurclubs veel
geïnvesteerd in de jeugdopleiding. Zowel wat betreft financiën als wat betreft
mankracht. Betaalde jeugdtrainers die het gedachtengoed van de KNVB
verspreiden, vrijwilligers die met trots zien hoe hun jeugdspelers zich
ontwikkelen. Maar de amateurvoetbalvereniging vervult tegenwoordig een veel
bredere maatschappelijke functie. Verenigingen binden mensen. Verenigingen
bieden jeugd een warm sociaal netwerk. Omgangsvormen, sociale controle,
discipline, aandacht. Steekwoorden die in het sociaal maatschappelijke
jeugddebat vaak vallen. Je vindt het bij je eigen vereniging.
In haar richtlijn inzake externe scouting spreekt de KNVB over een enkelvoudig
lid. Er is echter een situatie ontstaan van totale willekeur in het uitnodigen van
jeugdspelers bij diverse clubs.
De clubs die aan extern scouten doen, zorgen voor veel onrust bij de
verenigingen die dit moeten ondergaan. Gedurende het seizoen spelers aan een
team onttrekken om elders te trainen komt de cohesie en resultaatgerichtheid
niet ten goede. Het kan zelfs gebruikt worden om competitievervalsing in de
hand te werken.
Externe scouten is geen middel meer, maar een doel op zich geworden. Dit gaat
ten koste van de sociale en maatschappelijke veiligheid die de eigen
voetbalvereniging kan bieden. Het gaat ten koste van een normaal sportief
competitieverloop. Het gaat ten koste van kader, inkomsten en het goede gevoel
van de vrijwilligers van de amateurclubs die zelf investeren in hun eigen jeugd.
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Waarom heeft het nog nut te investeren in de eigen jeugdopleiding als andere
clubs er de vruchten van plukken? Zonder een financiële tegemoetkoming?
Waarom nog langer betaalde trainers aanstellen?

4. Afspraken
De verenigingen die dit convenant hebben ondertekend spreken zich uit tegen
het extern scouten en actief benaderen van jeugdspelers van andere verenigingen
binnen het amateurvoetbal in welke vorm dan ook (stages, proeftrainingen,
proefwedstrijden, open dagen en dergelijke) en hebben om die reden de
volgende afspraken met elkaar gemaakt:
Gedragsregel
Overschrijving naar een andere vereniging moet altijd het initiatief zijn van de
jeugdspeler zelf. De verenigingen die dit convenant hebben ondertekend, doen
niet aan extern scouten of actief benaderen van jeugdspelers van andere
verenigingen. Elke vereniging ziet er op toe dat alle personen binnen de club
zich aan deze gedragsregel houden.
Melding van benaderen jeugdspelers
Indien een eigen jeugdspeler toch wordt gescout of actief wordt benaderd door
een vereniging die het convenant heeft ondertekend, zal met deze vereniging
contact worden opgenomen om hiervan melding te maken. Deze vereniging
onderneemt intern de noodzakelijke maatregelen en koppelt het resultaat hiervan
terug naar de vereniging die de melding heeft gedaan.
Niet meewerken aan de richtlijnen van KNVB
De verenigingen werken niet mee aan de geldende richtlijnen van de KNVB
over externe scouting. Dit betekent dat de verenigingen tijdens het
competitieseizoen geen medewerking zullen verlenen aan stage-activiteiten in
welke vorm dan ook van jeugdspelers bij andere verenigingen.
Evaluatie
In ieder geval na twee jaar, maar als dit wenselijk wordt geacht op een eerder
tijdstip, wordt de werking van dit convenant door de verenigingen beoordeeld.
Om de werking van het convenant te volgen, wordt een commissie ingesteld,
bestaande uit een aantal vertegenwoordigers van de verenigingen die het
convenant hebben ondertekend.
Overzicht van extern scoutende verenigingen
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Elke vereniging houdt een overzicht bij van clubs die bij haar extern scouten en
geeft deze informatie door aan de commissie die de werking van dit convenant
volgt.
Maatregelen tegen extern scoutende verenigingen
De commissie die de werking van het convenant toetst, adviseert de
verenigingen over maatregelen die ze kunnen nemen tegen extern scoutende
verenigingen.
Aanpassen richtlijnen van de KNVB over externe scouting
De verenigingen streven er naar dat richtlijnen van de KNVB, district West II
over externe scouting worden aangepast, waardoor externe scouting van
jeugdspelers door amateurverenigingen niet langer wordt toegestaan.
Communicatie
De afspraken in het convenant worden op de website van elke vereniging
gepubliceerd en binnen de vereniging uitgedragen.
Hierbij verklaren onderstaande verenigingen zich te conformeren aan de
hierboven beschreven afspraken
Aldus getekend,

Naam club

Datum,

plaats

.............................................

...............................

............................

Naam vertegenwoordiger

Handtekening vertegenwoordiger

.............................................

.............................................................
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