
 
 

Notulen DB overleg WDZ en Sportclub 25 
 
 
Datum: 9 mei 2016 
 
Aanwezig vanuit Sportclub 25: : John Derwall, Dennis Derwall en Frans Muijrers. 
Afgemeld met kennisgeving :  Robert Honings. 
Aanwezig vanuit WDZ: Huub Schepers, Wiel Ramakers, Jos Hamers en Roger Wetzels 
Afgemeld met kennisgeving: Oscar vd Steen 
Aanwezig vanuit de KNVB: Har Perebooms 
 
 

Agenda: 
  

1. Opening 
2. Vaststellen agendapunten 
3. Vaststellen notulen 
4. Doornemen actiepunten 
5. Ontwikkelingen vanuit Jeugdcommissie 
6. Overeenkomst 2016 / 2017 
7. Visie in uitstapjes gezamenlijke jeugdteams 
8. Overgang c.q. overschrijving voetballers tussen beide verenigingen 
9. Nieuwe data DB overleggen in seizoen 2016 / 2017 
10. Rondvraag 

 
 

2. Agenda 
 

Aanvullend punt op agenda ingebracht door John Derwall: SP25 is voornemens een assistent 
scheidsrechter cursus te organiseren in samenwerking met de KNVB. Is vanuit WDZ ook interesse om 
hierin mee te participeren? Max 20 personen en startdatum augustus/september 2016. WDZ zal dit 
bij Roger vd Linden neerleggen om de interesse te polsen binnen het jeugdleiderskorps van WDZ. 
 
 

3. Notulen  
Geen opmerkingen en daarmee zijn de notulen van 21 maart 2016 vastgesteld. 
 
 

4.  Actiepunten 
 

1) VOG : constatering is dat er nog geen info is doorgestuurd aan SP25. Huub verwijst naar website 
van WDZ betreffende informatie en berichtgeving VOG. Oscar zal gevraagd worden om info te sturen 
aan Frans Muijrers 
 
 

2) Betreffende de meeting om de beleidspresentatie te houden door de beide Jeugdcie in het bijzijn 
van beide DB’s is de datum definitief vastgesteld op 27 juni om 20.00 uur. Plaats van handeling dient 
door de Jeugdcommissie zelf worden bepaald en zal t.z.t. gecommuniceerd worden naar de beide 
DB’s 
 
3) Huub geeft aan dat de gezamenlijke PR goed werkt. Er is intensief en goed contact tussen enerzijds 
Ritch te Kampe van SP25 en Huub Schepers van WDZ hieromtrent 
 
4) In de vorige DB vergadering is door Dennis aangegeven dat de SP25 dames een krappe bezetting 
hebben. Zijn er mogelijkheden om samen te werken met WDZ op dames-gebied? Standpunt WDZ op 



deze vraag wordt verwoord door Huub: Binnen WDZ dames wordt een nieuwe trainer aangesteld 
voor volgend seizoen. Peter Smeets zal deze rol komend seizoen gaan vervullen. Daarnaast stopt één 
van de twee begeleiders. Een samenwerking voor seizoen 2016/2017 is te kort dag en lukt niet. WDZ 
wil rond de aanvang van het seizoen wel met SP25 om tafel om de mogelijkheden te gaan bespreken 
voor seizoen 2017/2018!  
John Derwall vult aan dat ook bij SP25 een mutatie heeft plaatsgevonden bij de dames. Hay Moonen 
stopt en hij wordt vervangen door Antoine Schokker. Huub Heuts blijft wel betrokken bij de dames 
van SP25. 
 
 

5. Ontwikkelingen vanuit Jeugdcommissie 
 

De beide DB’s is verder geen info ter ore gekomen aangaande de ontwikkelingen op dit moment. 
Overzicht van jeugdleden en indelingen voor komend seizoen zijn wel bekend (reeds in december). 
 
Opmerking wordt gemaakt waarom er geen verslaglegging plaatsvindt van de jeugdvergaderingen? 
Dit verzoek wordt bij de jeugdcommissie neergelegd. 
 
Voorstel wordt gedaan om de vergaderingen van de jeugdcommissie te koppelen aan de 
vergaderingen van de DB’s en daarbuiten uiteraard naar eigen behoefte en inzicht van de jeugd! 
Bijvoorbeeld 2 of 3 weken voorafgaand aan de DB vergadering zit de jeugdcommissie samen. Ruim 
de tijd voor verslaglegging zodat mogelijke zaken snel opgevolgd of geaccordeerd kunnen worden 
binnen de beide DB’s. Het nieuwe vergaderschema voor 2016 / 2017 zal gecommuniceerd worden 
naar de jeugdcommissie. 
 
 

6. Overeenkomst 2015/2016 
 

Gezamenlijk wordt geconstateerd dat de bestaande overeenkomst werkbaar is. De volgende 
veranderingen dienen wel aangepast te worden: 

1. Artikel 26: VOG graag toepasbaar voor alle leiders en trainers! Leeftijdsbeperking weg laten 
vallen! 

2. Artikel 11: Jeugdcommissie komt met voorstellen en DB’s stellen vast 
3. Artikel 1: Har stelt voor om de overeenkomst een permanent karakter te geven. Het draait 

om vertrouwen! Vergadering stemt in om dit in artikel 1 aan te passen en zinsnede te 
schrappen dat de overeenkomst geldig is voor één seizoen. 

 
Vanuit de KNVB is het noodzakelijk als men met samengestelde teams werkt dat er een 
Samenwerkingsovereenkomst gezamenlijk getekend dient te worden door beide verenigingen. Voor 
het seizoen 2015 / 2016 is dit gebeurd. Har stuurt een link door naar beide verenigingsvoorzitters 
met meer info betreffende dit punt (9 mei om 21.28 uur heeft HP dit inmiddels per mail verstuurd 
aan Huub en Robert). 
 
 

7. Visie in uitstapjes gezamenlijke jeugdteams 
 

Voor alle jeugdelftallen tot en met de D-jeugd wordt voorzien middels het WDZ/SP25 Jeugdkamp. Dit 
agendapunt concentreert zich dus vooral op de C-B-A categorie. Het zou wenselijk zijn om een soort 
“reisbureau” op te zetten. Daarnaast kunnen we leren van de ervaringen en het bestaande draaiboek 
van de Praag-reis vorig seizoen. De vergadering stelt voor om John Bindels te vragen om een 
draaiboek te laten samenstellen met de belangrijkste aandachtspunten voor het geval in de 
toekomst leider(s) of het toekomstige “reisbureau” aan de slag wil met een buitenlandse reis. 
Daarnaast dient de jeugdcommissie zich te buigen of en hoe men de uitvoering gestalte wil geven. 
 
 



 
 

8. Overgang c.q. overschrijving voetballers tussen beide verenigingen 
 

Artikel 6 in de overeenkomst geeft aan hoe te acteren door beide verenigingen. Blijft overeind dat er 
altijd bij moverende gevallen in onderling overleg gesproken kan cq moet worden.  
 
Jos lanceert het idee om buiten deze vastgelegde spelregel ook een “gentlemen’s agreement” met 
elkaar af te spreken. In het proces waarin we zitten met beide verenigingen zijn juist dit soort 
mutaties van spelers voer voor discussie, boosheid, irritaties en bar-praat. Door zo’n gentlemen’s 
agreement stellen beide DB’s elkaar te allen tijde op de hoogte als spelers muteren van de ene naar 
de andere vereniging ook al is er feitelijk niets aan de hand en is niemand benaderd. Blijft voorop 
staan dat het absoluut “not done” is om gericht spelers te benaderen door zowel WDZ als SP25 niet! 
 
Daar we op de goede weg zitten willen we geen problemen op het ingeslagen pad. Er wordt het 
voorstel gedaan om mogelijk ook eens met beide voltallige besturen gezamenlijk om tafel te zitten 
om ook eens over andere zaken te praten.  
 

 
 
 
 
9. Nieuwe data DB overleggen seizoen 2016 / 2017 
 
Er wordt besloten om toch nog dit seizoen een vergadering in te plannen: maandag 4 juli 2016 bij 
SP25. 
 
Nieuwe vergaderdata voor 2016 / 2017 zijn: 
12 september 2016 
14 november 2016 
12 januari 2017 
9 maart 2017 
 

 
 

10. Rondvraag 
 
Har vraagt of zijn inbreng in de toekomstige vergaderingen nog van waarde is? Antwoord vanuit de 
vergadering is dat zijn aanwezigheid gewaardeerd wordt en dat we Har graag ook voor de 
toekomstige vergaderingen erbij willen hebben. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
10. Actiepunten   
         Wie ?  Due date 

 

1. VOG: aanvraag account VOG      Oscar  <7-3-2016 
2. Locatiebepaling 27 juni Jeugdcie & DB’s   Jeugdcie z.s.m. 
3. Oriënterend gesprek samenwerking dames   Frans  sept 2016 
4. Vergaderschema Jeugd aanpassen aan DB data   Jeugdcie z.s.m. 
5. Aanpassen art 1, 11 en 26 in overeenkomst    Oscar  z.s.m. 
6. John Bindels vragen betreffende draaiboek reizen  Jeugdcie z.s.m. 
7. Gentlemens akkoord & voltallige bestuursbijeenkomst  WDZ / SP25 z.s.m. 
8. Roger vd Linden polst ivm scheidsrechtercursus binnen WDZ Roger  z.s.m.  
9. Vergaderschema DB communiceren naar jeugdcie  Oscar  z.s.m. 

 
 
 
 

De volgende vergadering is maandag 4 juli 2016 om 20:00 bij Sportclub ‘25 

 

 

Har; Kernwoorden; Vertrouwen; Complimenten aan jeugdkader; Samenwerken ; Positief 
communiceren naar de achterban ; "Gezond boeren verstand" ; 


