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Protocol inzake het benaderen van Spirit spelers door BVO's en Overige Clubs 

Richtlijnen seizoen 2018/2019 m.b.t. scouting door BVO’s*. 

Om de interesse in onze jeugdspelers in goede banen te leiden zijn er richtlijnen voor BVO’s en 

spelers/ouders van SC Spirit '30. Met ingang van bovengenoemd seizoen worden de BVO’s (en 

selectiespelers/ouders van Spirit spelers) hierover ingelicht. 

De richtlijnen die wij stellen voor BVO’s zijn: 

1. Voor aanvang seizoen ontvangen wij graag een lijst met namen van scouts. Zo weten wij wie 

we op ons complex kunnen verwachten, van welke club en of dit ook daadwerkelijk zo is. 

2. Scouts melden zich voor zaterdag aan bij het Hoofd Jeugd Coördinator SC Spirit '30 en dit per 

mail (zie onderstaand adres). 

3. Indien er interesse is voor een speler, maakt de scout dit kenbaar bij het Hoofd Jeugd 

Coördinator. Hij zal per mail info verstrekken nadat hij toestemming heeft van de ouder. 

Mede door de privacywetgeving gaat SC Spirit '30 zeer zorgvuldig om met gegevens van haar 

leden. 

4. Het is niet toegestaan om de trainer/ouder en zeker niet betreffende speler te benaderen 

voor gegevens. 

5. De uitnodiging voor een speler wordt verzonden naar het Hoofd Jeugd Coordinator en niet 

naar speler of ouder. Hij/zij zal toestemming geven en de uitnodiging overhandigen aan 

betreffende speler/ouder en hij zal zorgen voor een terugkoppeling naar de BVO. Er vindt 

altijd overleg met de ouders plaats. 

6. SC Spirit '30 geeft toestemming voor BVO stages vanaf 1 oktober tot 1 april. Dit geldt voor 

spelers uit O10, O11, O13, O15, O17 en O19. 

7. Voor spelers uit O7, O8, O9 geven wij geen toestemming meer voor BVO activiteiten. SC 

Spirit '30 is tegen het “te vroeg scouten” van jonge spelers en het te vroeg opnemen in een 

BVO opleiding. Voetballen in een vertrouwde omgeving met eigen vriendjes/vriendinnen 

vinden wij van essentieel belang. 

8. Na deze periode vindt er een terugkoppeling plaats tussen BVO/HO/Ouder en zal er of een 

nieuwe periode komen of zal een andere BVO de mogelijkheid krijgen om een speler te 

testen. 

9. Wij wensen geen uitnodigingen te ontvangen na 1 april en verwachten van BVO’s dat zij hun 

scoutingwerkzaamheden dan op orde hebben. U zult begrijpen dat ook wij, vanaf deze 

datum, volop in onze voorbereidingen zitten op het volgende seizoen. Na deze datum komt 

er dan ook geen toestemming m.b.t. BVO-activiteiten. 
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10. Uitzonderingen op de toestemming zijn blessures of overbelasting, ziekte en 

teamverplichtingen/belangen SC Spirit '30. 

Contactgegevens Hoofd Jeugd Coördinatoren SC Spirit '30: 
 
1) Sjors Bakker 
2) Ger Onneweer 
3) Jos Visser 
4) Michel Reus  
 
E-mail: tcjeugd@spirit30.nl  
 

Aan de hand van deze richtlijnen geven wij toestemming tot deelname aan BVO-activiteiten. 

Uiteraard verwachten wij dat eenieder zich houdt aan deze richtlijnen en verwachten wij een goede 

samenwerking. 

Namens de Commissie Voetbal SC Spirit '30  

*regels voor BVO's gelden ook voor overige amateurclubs. 

 

 


