
                                                                                               

Intentieverklaring 

       inzake beoogde samenwerking jeugdafdelingen 

Intentieverklaring tussen de voetbalverenigingen ASC’62 en SV Dalfsen, beiden gevestigd in Dalfsen, 
vertegenwoordigd door ondergetekende bestuurders, betreffende de beoogde samenwerking tussen 
de jeugdafdelingen van beider verenigingen. 

Overwegende dat  beide besturen van de verenigingen hebben uitgesproken dat algehele 
samenvoeging van alle jeugdteams met ingang van het seizoen 2017/2018 gerealiseerd zal moeten 
worden is deze intentieverklaring opgesteld; 

Overwegende dat de Ledenvergaderingen van de voetbalverenigingen ASC’62 en SV Dalfsen een 
uiteindelijk besluit (verwacht najaar 2017) moeten nemen over de samenvoegen van de 
jeugdafdelingen; 

Overwegende dat de samenwerking voor het begin van het seizoen 2018/2019 tot een gezamenlijk 
jeugdbestuur zal moeten leiden, zullen ook de taken en bevoegdheden van dit jeugdbestuur moeten 
worden vastgelegd; 

Overwegende dat de samenwerking van langere duur is worden in deze intentieverklaring de 
belangrijkste uitgangspunten bestuurlijke afspraken over taken, bevoegdheden en budgetten 
vastgelegd; 

1. Doelstelling 
Doel van de samenwerking is dat een ieder op zijn / haar eigen niveau kan voetballen waardoor het 
spelplezier verhoogd wordt. Ook is het de verwachting dat de jeugdteams op een hoger niveau 
kunnen voetballen in de competitie waarin gespeeld wordt. Een neveneffect dat kan worden bereikt 
is efficiency in kosten. 

2. Lidmaatschap 
Jeugdleden zijn lid van één der verenigingen, ASC’62 dan wel SV Dalfsen. Bij aanmelding wordt 
bewust gevraagd een keuze te maken. Het streven is de contributies te harmoniseren. 

3. Doorstroming jeugdspelers naar seniorenteams 
Uitgangspunt bij jeugdleden die de leeftijd bereiken dat ze overgaan naar de senioren is dat deze 
zullen instromen in de teams van de vereniging waarvan ze lid zijn. Jeugdspelers die worden ingezet 
bij wedstrijden van seniorenteams, spelen alleen bij de vereniging waarvan ze lid zijn.  

4. Wedstrijddagen jeugd 
De wedstrijden van de samenwerkende jeugd worden gespeeld op werkdagen en zaterdagen en niet 
op zondag. Bij een toernooi op zondag wordt er onder de naam van SV Dalfsen gespeeld. De spelers 
hebben zelf de keuze om op zondag te spelen.  

5. Wedstrijddagen seniorenteams  
De wedstrijden van de seniorenteams van beide verenigingen blijven zoals zij thans zijn. Dat wil 
zeggen dat ASC’62 haar wedstrijden nooit op zondag zal spelen, zoals ook in haar statuten is bepaald. 



SV Dalfsen is een zondagsvereniging en heeft derhalve ook de intentie om met het standaardteam op 
de zondag uit te blijven komen. 

6. Jeugdbestuur 
Het jeugdbestuur zal worden benoemd door de besturen van beide verenigingen. Van elke 
vereniging wordt een gelijk aantal leden benoemd. Tevens zal een voorzitter met instemming van 
beide besturen worden aangewezen. De leden van het jeugdbestuur hebben een zittingstermijn van 
3 jaar, met de mogelijkheid van herbenoeming. De bevoegdheden van het jeugdbestuur zullen in een 
afzonderlijk reglement worden vastgelegd. 

De bestuursleden die verbonden zijn aan het samenwerkingsverband leggen verantwoording af aan 
hun eigen bestuur; Het bestuur van de “samenwerkende” vereniging moet bestaan uit een 
(onafhankelijke) voorzitter, secretaris, penningmeester, bestuurslid als verbindende schakel tussen 
beide clubs en bestuurslid technische zaken. Verbindingspunt van de “samenwerkende” vereniging 
en de beide verenigingen vormen ook  beide voorzitters en penningmeesters. 

7. Budget 
Jaarlijks zal door de beide verenigingen de taakstellende begroting van de jeugdafdeling worden 
vastgesteld. De bijdragen door de verenigingen in het totale budget zullen worden bepaald naar rato 
van het aantal jeugdleden van elk der verenigingen. Doelstelling is zo weinig mogelijk kosten 
gezamenlijk te nemen; huur van velden en energiekosten worden afzonderlijk door verenigingen 
betaald. Per kwartaal zal door de penningmeester van de jeugdafdeling een overzicht van baten en 
lasten worden opgemaakt.  

8. Gebruik faciliteiten 
Onder leiding van het jeugdbestuur wordt, in overleg met de daarvoor verantwoordelijken binnen de 
beide verenigingen, geregeld op welke velden van welke vereniging de wedstrijden op zaterdag 
worden gespeeld. De faciliteiten als gebruik van kleedkamers en clubhuis/kantine worden duidelijk 
aangegeven.  

9. Vervolgstappen 
Met deze intentieovereenkomst zijn de belangrijkste uitgangspunten voor een verdere uitwerking 
van de samenwerking vastgelegd. Een Stuurgroep zal de samenwerking, in afstemming met, met de 
beide besturen, verder uitwerken. Na akkoord door de beide ledenvergaderingen zal de 
samenwerking ook worden vastgelegd in een Convenant en een Reglement Samenwerking 
jeugdafdelingen ASC’62 en SV Dalfsen. 

Aldus overeengekomen en ondertekend, 

Dalfsen,   12 juni 2017 
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