
Ouderprotocol AFC’34 
 
Beste ouders en spelers van AFC’34, 
 
U of uw kind staat ingeschreven als lid bij AFC’34. Oók de ouders spelen een actieve rol binnen de club. Wij doen er 
alles aan om de voorzieningen binnen én buiten het veld zo goed mogelijk te organiseren. Maar dat kunnen wij niet 
zonder uw hulp! Vandaar dit Ouderprotocol met de belangrijkste taken. Wij vragen u onderstaand goed door te lezen. 
Via de leiders van het team hoort u wanneer er wat van u verwacht wordt. 
 
Contactpersoon/coördinator 
 
Dit seizoen is Jeroen van Hoven (M: 06-11034227) verantwoordelijk voor de indeling van de vrijwilligers. Logistieke 
vragen kunt u aan hem stellen. 
 
Regels en afspraken 
 

• Iedere ouder vervult jaarlijks enkele keren een korte ondersteunende taak. In de meeste gevallen is dit 
bardienst in onze kantine. 

• De coördinator deelt de vrijwilligersdiensten zoveel mogelijk in op de tijden dat het kind ‘thuis’ speelt. 
Dit zal veelal op de zaterdag zijn. 

 
Bloktijden (afhankelijk van de wedstrijdindeling): 8:15 – 10:30 

10:30 – 12:45 
12:45 – 15:00 
15:00 – 17:30 

 
• De indeling van de taak gebeurt per team, op alfabetische volgorde op achternaam.  

Met uitzondering van: ouders met een ‘beperking’; ouders met een bepaalde geloofsovertuiging die 
voorschrijft geen vrijwilligerswerk voor de horeca te mogen uitvoeren. Voor deze laatste groep zijn er 
alternatieve taken, zoals het schoonmaken van kleedkamers ed.  
Graag vooraf communicatie met Jeroen van Hoven; hij zal een en ander beoordelen. 

• Communicatie over de vrijwilligersindeling wordt via de teammanagers/trainers verspreid. 
Dit gebeurt uiterlijk anderhalve week voorafgaand aan de (thuis)wedstrijd, i.v.m. indeling door KNVB. 

• Onderling ruilen of overnemen bij afwezigheid mag. Graag van tevoren doorgeven aan Jeroen van Hoven. 
De betreffende ouder dient zijn plicht op een later tijdstip te vervullen. Ouders die meerdere kinderen hebben 
bij AFC’34 worden per kind ingeroosterd. 

• Spelers van seniorenteams Zondag en Zaterdag + JO19 I en JO 19 II worden ingedeeld voor andere 
werkzaamheden: zoals het verrichten van hand- en spandiensten tijdens toernooien. Dit wordt op andere wijze 
ingevuld dan de voetbaldag. Deze teams worden hiervoor apart door de coördinator benaderd. 

 
Niet-naleven ouderprotocol 
 
Mocht het voorkomen dat vrijwilligersdiensten niet worden uitgevoerd door de betreffende ouder, dan zullen wij de 
volgende stappen ondernemen. 

• Betreffende ouder wordt door de coördinator uitgenodigd voor een oriënterend gesprek, evt. met 
aanwezigheid van een vertegenwoordiger van het bestuur van AFC’34. 

• Er kan een nieuwe datum worden bepaald (binnen 4 weken) om de vrijwilligersdienst in te halen of de ouder 
kan ingezet worden voor andere taken. 

• Mocht de ouder een tweede keer niet aanwezig zijn op zijn/haar dienst, dan krijgt de ouder een symbolische 
gele kaart. Bij twee gele kaarten kan het kind van de ouder tijdelijk worden geschorst. 

 
Voor de volledigheid benoemen wij deze sancties, maar uiteraard hopen wij dat deze niet nodig zullen zijn. 
Uw hulp - in welke hoedanigheid dan ook - is hard nodig om AFC’34 draaiende te houden. 
 
Met vriendelijke groet, 
Bestuur AFC’34 


