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Betrokken partners: Youri, Sven, Bart en Fabian  

Het is een interessant concept. Het is een nieuwe doelgroep die we aanspreken. We gaan niet weer 

naar de vereniging. Bodycam vind ze dus helemaal niks. De veiligheid ziet ze pas na 8 jaar later 

verbeteren. We moeten volgens de regels gaan.  

Plan voor de toekomst: Het moet bij een coördinator bij zitten. (Werner en Sebastiaan) Het heeft 

geen zin al zit het bij haar in haar broekzak. We moeten dit nu al gaan plannen. Het draaiboek 

moeten we concreet maken. Dat iemand anders het kan uitvoeren. Wij willen op zich het plan wel 

doorzetten. Al is de mogelijkheid hiervoor. De cursus momenten moeten wel vast staan en makkelijk 

te bereiken zijn.  

Nick Hoogebeen even mailen over het partnerchip. Dat we die dag eraan kunnen koppelen. De 

netwerkborrel aan een cursus dag koppelen. Voor Arag zien we er een mogelijk voor in. Door 

gemotiveerde van een hoogopgeleide niveau krijg je betere scheidsrechters en door betere 

scheidsrechters heb je veiliger wedstrijden en meer respect (fairplay). We hebben partners nodig 

die de dag kunnen opvullen. Wellicht kent hij hier partners voor. Wat kunnen wij de partners 

bieden -> unieke stagiaires die in hun ontwikkeling verder zijn dan de gemiddelde studenten 

De verenigingen van Jan Bossche informeren over het concept. Dat we daar onze scheidsrechters 

kunnen plaatsen.  

Het zal volgend seizoen moeten uitgevoerd kunnen worden. Dat het plan klaar ligt. Ze verwacht  

Welke partners we nog kunnen spreken? Arag en staatsloterij spreken. (Michiel even aanspreken) 

Heineken en ING kan vast wel iemand wat tofs over vertellen. De partners uitnodigen op de 

eindborrel.  

Sebastiaan een gesprek meevoeren. Het is een goede koppeling tussen KNVB en KNVB officials. Dat 

we hem kunnen spreken over het vervolg. Stage coördinator aanspreken van de hogeschool 

Rotterdam. Dat het plan een vervolg kan krijgen.  

Wat willen we bereiken met de eindpresentatie. De vereniging adviseurs, marketing afdeling, nick, 

werner en Sebastiaan uitnodigen. Wellicht nog meer mensen vragen vanuit de KNVB. Wellicht Pec 

Zwolle enzo erbij vragen. We willen deze mensen overtuigen van ons concept. Dat het uiteindelijk 

het plan volgend jaar kan worden uitgevoerd. Zo water dicht moet dit plan zijn.  

 


