Aanvulling convenant
Belangenvereniging Voetbal Nijmegen
2008, 2009 en 2010
Op 10 oktober 2005 werd het convenant Belangenvereniging Voetbal Nijmegen
(BV Voetbal) ondertekend door 19 Nijmeegse voetbalverenigingen, NEC, KNVB en
gemeente Nijmegen.
Op 2 juni 2008 werd tijdens de evaluatiebijeenkomst BV Voetbal besloten om het convenant
voor de periode van 3 jaar voort te zetten.
Om dit doel te bereiken,
wordt door NEC, de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond District Oost en Sportservice
Nijmegen een exclusief ondersteunings- en activiteitenaanbod ontwikkeld gedurende het
seizoen 2008-2009, 2009-2010 en 2010-2011.
Doelstellingen BV Voetbal
•
vanuit een breed samenwerkingsverband de voetbalverenigingen in Nijmegen versterken.
•
gericht op “gezamenlijk front vormen tegen verloedering op en rond de velden”.
•
communicatie tussen de voetbalverenigingen verbeteren.
•
samenwerkingsverband tussen Arnhem, Nijmegen en Maas en Waal te creëeren.
Om het doel te bereiken worden de volgende middelen ingezet,
•
Scholing en begeleiding van het kader van de voetbalverenigingen
• Het continueren van de Fair Play commissie
• Het opzetten van de Campagne commissie(website)
• Het plaatsen van logo en hyperlink www.trots-op-onze-club.nl op de homepage van de
club
• Het registreren van alle klachten (als aanvulling op het melden)
• Het uitdelen van campagnemateriaal (vaantjes, reclameborden, raamstickers, kleine
stickers)
• Het ondertekenen van teamcontracten
• Het stimuleren van handen schudden voor en na de wedstrijd
• Het gebruik maken van de Welkomstbrief
• Het ondertekenen van een Fair Play convenant Arnhem, Nijmegen, Maas en Waal
• Het ondersteunen door middel van verenigingsdraaiboek
• Het continueren van de Fair Play contactpersonen;
- elke voetbalvereniging aangesloten bij BV Voetbal Nijmegen heeft minimaal één Fair
Play contactpersoon
- contactmail van Fair Play contactpersoon staat op een poster die bij de vereniging hangt
en op de welkomstbrief
- telefoonlijst van alle Fair Play contactpersonen zijn onderling bekend om met elkaar in
contact te komen
- Fair Play contactpersonen proberen eerst incidenten onderling op te lossen, daarna pas
bij Fair Play Commissie.

