Bijlage 1: Afspraken betreffende overnemen spelers gedurende seizoen
Verenigingen worden geconfronteerd met leden die na het ontstaan van (een serie van) problemen, uit
eigen beweging of gedwongen de vereniging verlaten. Deze problemen kunnen vaak direct aan het
betrokken lid toegewezen worden, maar soms ook indirect aan de opstelling en gedrag van bijvoorbeeld
familieleden.
Veelal melden deze personen zich direct aan bij een andere vereniging. Hierdoor ontstaat het risico dat
deze nieuwe vereniging onbewust een probleem importeert en dat betrokkene(n) zonder enige
consequentie hun veelal ontwrichtende gedrag bij andere verenigingen kunnen voortzetten.
De Eindhovense amateurvoetbalverenigingen besluiten om, zodra dit relevant is, elkaar gevraagd en
ongevraagd, te informeren over leden die zich over laten schrijven tussen de verenigingen. Daarbij
spreken zij (deels) ook een onderlinge meldingsplicht af. Een en ander laat zich vervatten in de volgende
afspraken.
1. Indien een lid bij een gedwongen vertrek uit de vereniging overschrijving aanvraagt naar een
andere vereniging die het convenant mede heeft ondertekend, is de vereniging waar dat lid vertrekt,
verplicht melding te maken bij de nieuwe ontvangende vereniging.
2. Indien een lid vrijwillig vertrekt maakt de vereniging waar het lid vertrekt zelf de afweging of zij wel
of niet pro actief een melding doet. Indien een ontvangende vereniging om informatie vraagt zal de
vereniging waar het lid vertrokken is in alle redelijkheid informatie verschaffen.
3.

Communicatie verloopt:
a. Tussen de commissies die zich met Normen & Waarden of Strafzaken binnen de
verenigingen bezig houden;
b.

Tussen de besturen van de verenigingen;

4. Het is nooit aan individuele trainers, leiders, ouders enzovoorts om melding te maken bij de
ontvangende vereniging in opdracht van de vereniging waar het betrokken lid vertrekt.
5. Verenigingen spreken af dat in de basis iedereen een tweede kans verdient en dat zij in principe de
bereidheid hebben een probleemgeval op te nemen onder de door hen zelf af te spreken voorwaarden.
Verenigingen spreken af dat er binnen het Eindhovense amateurvoetbal in principe geen sprake is van
een derde kans.

