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Amstelveen / Bovenkerk 1 mei 2008 Vrijwilligersbrief  Alle leden 

 
Geachte ouders/verzorgers van de junioren/pupillen van RODA’23 
Geachte senioren leden van RODA’23 
 
RODA’23 staat bekend in de omgeving als een echte amateur vereniging waarbij de gezelligheid en 
voetbalplezier op en rond het veld centraal staat. RODA’23 is een club die in de afgelopen jaren het ledenbestand 
heeft zien groeien van 600 naar meer dan 1300 voetballende leden. RODA’23 is een club waar de afgelopen 
jaren veel is geïnvesteerd in de accommodatie die er dan ook nu top uit ziet. RODA’23 is een club waar de 
afgelopen jaren een mooi technisch beleidsplan is neergezet waardoor selectie elftallen beter zijn gaan presteren 
en waarbij recreatief voetbal hoog in vaandel is blijven staan.RODA’23 is een club waar zichtbaar is dat het 
commerciële beleidsplan vruchten heeft afgeworpen. RODA’23 is een unieke club in de omgeving van 
Amstelveen die door inzet van veel vrijwilligers iedere dag van de week heel veel jeugd en volwassenen laat 
bewegen met veel voetbalplezier. Maar vanuit bestuurlijk oogpunt kunnen wij u laten weten dat er twee 
zorgpunten zijn binnen de vereniging die ieders aandacht verdienen.  
 

1)Vrijwilligersbeleid. 
Op dit moment is het hard werken voor alle actieve vrijwilligers binnen onze fantastische club om de vereniging 
draaiende te houden. We zijn dan ook heel dankbaar dat er op dit moment nog vele mensen zijn die zich 
dagelijks / wekelijks voor de club willen inzetten, maar er zijn er niet genoeg om de club goed draaiende te 
houden. Veel mensen die al iets doen voor de club zetten zich ook in om de gaten: die er zijn, dicht te lopen en 
dat geeft weer extra risico dat die vrijwilligers zich ook uiteindelijk terug gaan trekken. 
Daarom hebben we deze uitdaging in de ledenvergadering van november 2007 besproken en is er besloten om 
tot “verplichting” van vrijwilligerswerk over te gaan bij RODA’23.met ingang van het seizoen 2008-2009 . Dit houdt 
in dat ieder seniorenlid of ouder/verzorger van pupillen en juniorenleden minimaal een keer per seizoen ingedeeld 
gaat worden om 4 uur werkzaamheden te doen die nodig zijn om de club goed draaiende te houden.  
P.S. : RODA’23 is nog op zoek naar vrijwilligerscoördinatoren  
 

2) Gedragsregels rond en om het veld: RODA’23 gaat verder Fairplay uitdragen 
Een ander punt van zorg van het bestuur was al enige tijde de vervaging van de normen en waarden op en rond 
de velden. In de introductie van deze brief staat geschreven dat RODA’23 nog steeds een club is die bekend 
staat om zijn gezelligheid en voetbalplezier. Om die basis van de club zo te behouden zijn er duidelijke afspraken 
nodig voor de gedragsregels op en rond het veld nodig. Daarom zijn we als bestuur met diverse commissies 
binnen RODA’23 in conclaaf gegaan om een oplossing te vinden. Dit heeft geresulteerd in het gezamenlijk 
opstellen van gedragsregels voor zowel de sporters en leiders als ook voor de ouders, verzorgers en 
toeschouwers. Met ingang van het seizoen 2008/2009 hebben wij ook een sanctierichtlijn opgesteld bij het niet 
nakomen van deze gedragsregels. Op onze website kunt u de unaniem geformuleerde gedragsregels vinden die 
dit afgelopen seizoen ook al van kracht waren als mede de sanctie richtlijn die bij RODA’23 van kracht zal zijn 
met ingang van seizoen 2008/2009. Zo dat wij ons als club kunnen blijven onderscheiden.  
Een Fairplay Club waar een ieder met plezier zijn sport kan beleven. 
 
Samenvattend :U als seniorenlid of ouder/verzorger van een jeugdlid kan met ingang van het nieuwe seizoen 
aangewezen worden voor vrijwilligerswerk binnen RODA’23.  
U als sporter, vrijwilliger en ouder kunt aangesproken worden op het gedrag op en rond het sportveld en bij het 
niet nakomen van de gedragscode kan het een sanctie opleveren. 
 
Met deze brief bevestigen wij u dat deze besluiten gaan gelden met ingang van seizoen 2008/2009 binnen 
RODA’23. Indien u er niet mee eens bent, willen wij u erop wijzen dat opzegging van het lidmaatschap mogelijk is 
tot eind 31 mei 2008. Bij niet opzegging gaan wij met deze brief ervan uit dat u het eens bent met bovenstaande 
wijzigingen gekoppeld aan het lidmaatschap van RODA’23. Uiteraard hopen wij u of uw kind ook in volgend 
seizoen weer bij onze club te mogen begroeten. De regels die gelden rond om het lidmaatschap van RODA’23 
staan vermeld op onze website www.roda23.nl waar u ook reacties kwijt kunt ter attentie van de ondergetekende. 
  
Rob van den Helder, 
Voorzitter RODA’23 


