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Aanleiding       

Voor u ligt het Beleidsplan Jeugd v.v. Sportclub Eefde. Dit plan is tot stand gekomen om, binnen de vereniging, 

duidelijkheid te verschaffen over hoe we denken de doelstellingen van de jeugdopleiding te kunnen behalen. 

Tevens geeft dit beleidsplan handvatten aan iedereen binnen v.v. Sportclub Eefde. Het Hoofdbestuur, het 

Jeugdbestuur en de Technische jeugd coördinatoren zijn samen verantwoordelijk voor de uitvoering en 

handhaving van het organisatorische en voetbaltechnische aspect.   
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1. Missie en doelstelling 

Missie: V.v. Sportclub Eefde is een vereniging die gelegenheid biedt tot voetbal voor spelers met (veel) en 

zonder ambitie. Van prestatief voetbal op zo hoog mogelijk niveau tot recreatief voetbal waar plezier 

voorop staat. Daarnaast maakt v.v. Sportclub Eefde deel uit van de dorpsgemeenschap en wil zij daaraan, 

binnen voornoemd kader, een bijdrage leveren. Daarbij gaat het in de eerste plaats om het stimuleren van 

sportiviteit en respectvolle omgang met elkaar, in en buiten het veld. 

          

         Doelstelling:     

De hoofddoelstelling op voetbaltechnisch vlak is: Jeugdspelers zoveel mogelijk op eigen niveau te 

laten voetballen, waarbij iedere voetballer tot zijn/haar maximale persoonlijke ontwikkeling komt. 

Daarnaast kennen we een aantal subdoelstellingen:  

• Het opleiden van jeugdspelers, waar mogelijk voor de eerste selectie senioren  

• De jeugd een gezonde leefstijl bijbrengen door aan sport te laten deelnemen  

• De jeugd sociale aspecten van een teamsport bij te brengen (normen, waarden, sportiviteit en 

plezier)  

 

Dit Jeugd Voetbal Beleids Plan (hierna te noemen JVBP) is niet alleen gemaakt voor, maar wordt ook 

daadwerkelijk uitgevoerd en doorontwikkeld. 

2. Samenstelling Jeugdbestuur      

Voorzitter:        

Secretaris:       

Technisch jeugdcoördinator kabouters t/m JO12  

Algemeen coördinator kabouters t/m JO12   

Technisch Jeugdcoördinator JO13 t/mJO19:   

Algemeen coördinator JO13 t/m JO19:    

 

Taakomschrijvingen functies Jeugdbestuur kunt u terug vinden in hoofdstuk 7 

 

Communicatie        

Om het JVBP goed uit te kunnen voeren is de communicatie tussen de verschillende functionarissen en 

ouders (en kinderen) van essentieel belang. In de taakomschrijving per functie staat duidelijk omschreven 

voor welke communicatielijnen welke functionaris verantwoordelijk is. 

Vergaderingen Jeugdbestuur 

In overleg met de leden van het Jeugdbestuur wordt er regelmatig een bestuursvergadering ingepland. 

Hierbij zitten alle leden van het jeugdbestuur bij. Hierin worden de zaken rondom de jeugd, vereniging en 

allerlei nevenactiviteiten besproken. Zo kan er snel gereageerd worden op mogelijke problemen en wordt 

de vinger aan de pols gehouden bij de voortgang.      
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Communicatie met ouders/verzorgers 

Communicatie met ouders (spelers zijn meestal minderjarig) geschiedt, afhankelijk van de soort informatie, 

door de trainers/leiders/coördinators of een functionaris uit het Jeugdbestuur. Algemene communicatie 

naar alle jeugdleden en de ouders/verzorgers gaat via de website/per mail. 

Communicatie met jeugdkader 

Het Jeugdbestuur verzorgt de communicatie met het jeugdkader(trainers/leiders/coördinators). Aan het 

begin van ieder seizoen wordt voor de start van de competitie een startbijeenkomst georganiseerd. Hier 

worden o.a. de geldende afspraken binnen onze jeugdafdeling besproken. Deze afspraken gaan over o.a.:  

• Huisregels /gedragsregels 

• Dagen en tijden van trainen 

• Gebruik kleding en materiaal 

• Basis afspraken over afstaan (doorschuiven) van spelers. 

Gaande het seizoen zal het jeugdkader nog een bijeenkomst hebben met het Jeugdbestuur. Deze 

bijeenkomst wordt gehouden bij de start van de tweede competitiehelft. 

De agenda’s worden verzorgd door het Jeugdbestuur. Doel van al deze bijeenkomsten is vroegtijdige 

communicatie van o.a. voetbaltechnische en beleidszaken aangaande de jeugd centraal te kunnen 

bespreken. 

Communicatie met trainers/leiders 

De jeugdcoördinatoren dragen zorg voor een transparante communicatie met leiders en trainers. 

Gedurende het seizoen houden de jeugdcoördinatoren contact met het jeugdkader (jeugdtrainers en 

leiders) over de ontwikkelingen van teams en spelers. Periodiek wordt de voortgang hiervan behandeld in 

de vergadering van het Jeugdbestuur.  Mogelijke problemen kunnen zo worden opgelost en goed 

presterende jeugdspelers kunnen eventueel in aanmerking komen om in een hoger team te gaan spelen. 

Voor de communicatie met betrekking tot de jaarlijkse teamindeling wordt verwezen naar de 

procesbeschrijving punt 4 selectiebeleid. 

Indien een ouder/verzorger van mening is dat een leider en/of trainer niet aan behoefte en/of 

vraagstelling voldoet of niet naar tevredenheid een oplossing geeft in geval van een probleem kan de 

ouder/verzorger contact opnemen met de jeugd coördinator voor organisatorische of voetbaltechnische 

zaken.  

Escalaties kunnen via de jeugd coördinator worden ingebracht ter bespreking in het Jeugdbestuur en zo 

nodig in het hoofdbestuur. 

3. Selectiebeleid        

De voornaamste ambitie is om jeugdleden zoveel mogelijk op eigen niveau te laten voetballen. Erkend 

moet worden dat er niveauverschillen bestaan tussen jeugdleden van dezelfde leeftijd en dat zeker vanaf 

de JO 9 deze verschillen meer en meer voelbaar zijn. Het is niet wenselijk voor de maximale ontwikkeling 

van een kind dat niet goed kan meekomen om in een team met veel betere spelers te spelen, evengoed is 

het ook niet wenselijk voor een betere voetballer om met een aantal spelers van een lager niveau samen 

te spelen.  

Spelers worden in de leeftijdsgroep ingedeeld aan de hand van het geboortejaar. Vanaf de JO9 wordt er 

geselecteerd op basis van voetbalkwaliteiten. Het 1e team is het selectieteam en daarin spelen de beste 

spelers van de leeftijdsgroep. Voor de overige teams wordt ernaar gestreefd om teams op een gelijk 

niveau samen te stellen. Ook kan er gekozen worden om tussen teams toe te passen. Denk hierbij aan 012, 

014, 016, 018, 020, 021 en 023. 

Jeugdspelers met veel kwaliteit moeten, indien mogelijk, in een zo hoog mogelijk team worden ingedeeld. 

Eventueel kan een jeugdspeler al vervroegd worden doorgeschoven naar een hogere leeftijdscategorie. Bij 

het indelen in een hogere leeftijdscategorie wordt niet alleen gekeken naar de voetbaltechnische 
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ontwikkeling van de jeugdspeler, maar ook naar de sociaal/emotionele ontwikkeling. Hierover wordt 

vooraf overleg gepleegd met de ouders/verzorgers van de speler. 

Vanaf de kabouters tot en met de JO8 vindt de indeling plaats op basis van leeftijd. Bij deze leeftijdsgroep 

kan ook rekening gehouden worden met sociale aspecten. 

In samenspraak met trainers, algemeen coördinator en technisch coördinator wordt er een indeling 

gemaakt. 

 

4. Dispensatiebeleid     

Onder dispensatie wordt verstaan het op basis van leeftijd niet doorplaatsen van een speler naar een 

oudere leeftijdsgroep dan waar de speler eigenlijk in thuis hoort 

Het Jeugdbestuur van v.v. Sportclub Eefde moet vooraf toestemming geven aan en met ouders voor 

dispensatie. 

 

5. Trainers en leiders 

Het Jeugdbestuur streeft ernaar om binnen v.v. Sportclub Eefde voldoende gekwalificeerde jeugdtrainers 

beschikbaar te hebben. Gekwalificeerde trainers kunnen, met de TJC (technisch jeugd coördinator), ook 

worden ingezet om de niet-gekwalificeerde trainers te coachen en te ondersteunen. Het doel is om de 

kwaliteit van de trainingen binnen de gehele jeugdafdeling te verhogen. In dit kader is het van belang dat 

v.v. Sportclub Eefde de (aankomende) jeugdtrainers kansen biedt om zichzelf te kunnen ontwikkelen. Dit 

kan gebeuren door het aanbieden van een reguliere cursus binnen de KNVB. 

Sinds seizoen 2022 is er een partnerschap met de Go Ahead Eagles. Dit houdt in dat we via dit 

partnerschap gebruik kunnen maken van onder andere train de trainer. 

Jeugdleider  

Het Jeugdbestuur streeft ernaar om binnen v.v. Sportclub Eefde voldoende capabele jeugdleiders 

beschikbaar te hebben. De jeugdleider werkt volgens het JVBP van de jeugdafdeling van v.v. Sportclub 

Eefde. Jeugdleiders kunnen te allen tijde ondersteuning krijgen/vragen van de coördinatoren van het 

Jeugdbestuur van v.v. Sportclub Eefde. 

De jeugdleider heeft een voorbeeldfunctie voor de groep en dient zich dan ook met respect te gedragen 

tijdens trainingen en wedstrijden t.o.v. eigen spelers, tegenstanders en de scheidsrechter.  

• Per team dient er een leider te zijn, bij voorkeur twee. Zij moeten voldoende kennis hebben van de 

spelregels en in onderling overleg bepalen wie in voorkomende situaties optreedt als grensrechter.  

• De jeugdleider bezoekt regelmatig trainingen van zijn team en overlegt met de trainer over de 

opstelling.  

• De jeugdleider zorgt voor een vroegtijdige communicatie naar spelers en ouders/trainers over de 

volgende zaken:  

o Trainingsavonden en –tijden  

o Teamindeling  

o Wedstrijdprogramma  

o Tijdstippen van vertrek en van aanwezig zijn  

o Was- en/of rijschema  

o Lenen van spelers 
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6. Taak omschrijving jeugdbestuur 

Voorzitter 

De voorzitter van het Jeugdbestuur is tevens lid van het Hoofdbestuur  

Geeft leiding aan en houdt toezicht op het nakomen van de doelstellingen van de Jeugdafdeling 

• Geeft leiding aan vergaderingen jeugdafdeling aangaande 

• Woordvoerder van de Jeugdafdeling 

• Bezoekt KNVB-vergaderingen aangaande Jeugdzaken of iemand anders uit het JB (onderwerp 

gebonden) 

• Representatie bij wedstrijden jeugdafdeling 

• Contracteert/stelt met bestuurslid Technische Zaken jeugdtrainers/ -leiders aan  

• Onderhouden van contacten met ouders, spelers, trainers en leiders 

• Adviseert Hoofdbestuur t.a.v. jeugdafdeling inzake beleid 

• Ziet toe op nakoming Jeugdbeleidsplan t.a.v. organisatorische uitvoering 

Secretaris 

• Fungeert als postadres voor het Jeugdbestuur 

• Verzorgt agenda en legt vergaderingen (JB, leiders en trainers) vast in samenwerking met voorzitter JB 

en coördinatoren 

• Behandelt ingekomen stukken 

• Voert correspondentie 

• Draagt zorg voor informatie van het JB naar het WZN (Wolzak nieuws) 

• Maakt verslagen en stuurt deze naar betrokkenen en secretaris HB 

Technische jeugdcoördinatoren     

V.v. Sportclub Eefde heeft twee technisch jeugd coördinatoren. Eén technisch jeugdcoördinator is 

verantwoordelijk voor de jeugd van kabouters t/m JO12en de andere technisch jeugdcoördinator 

coördineert de jeugd van JO13 en ouder. Zij zijn het aanspreekpunt voor de spelers, leiders en trainers. De 

technische jeugdcoördinator (verder genoemd TJC) staat tussen de voorzitter van het Jeugdbestuur en de 

spelersgroep en begeleiding van de teams uit de betreffende leeftijdsgroep. Bij eventuele problemen op 

technisch gebied zal hij het aanspreekpunt zijn voor spelers en/of begeleiding. De TJC zal eerst zelf de 

eventuele problemen proberen op te lossen. Mocht de TJC er niet uitkomen, dan zal hij de voorzitter van 

de JC inschakelen voor ondersteuning. De TJC zal ook letten op de inhoud van de trainingen en, indien deze 

niet overeenkomen met de uitgangspunten van het jeugdbeleidsplan, dit in eerste instantie met de 

betreffende trainer bespreken. Ook zal hij erop toezien dat de begeleiding en coaching gebeurt volgens de 

richtlijnen van het jeugdbeleidsplan. De TJC houdt de ontwikkeling van de spelers in de gaten, en praat 

daar regelmatig met de leiders en trainers over.  De TJC heeft een nauwe samenwerking met de algemeen 

coördinator.  

 

 

Algemeen coördinator 

De algemeen coördinator organiseert selectiewedstrijden en besprekingen daaromtrent, onderhoudt 

contacten met ouders, spelers, trainers en leiders. Hij verzorgt de berichtgeving aan spelers m.b.t. nieuwe 

seizoen indeling. Daarbij stelt hij met voorzitter JB leiders aan. Hij adviseert voorzitter JB t.a.v. 

jeugdafdeling inzake beleid en aanschaf materialen, ziet toe op nakoming Jeugdplan t.a.v. algemene zaken, 

bespreekt met TJC, trainer(s)/leider(s) zaken aangaande selectie(s)/wedstrijden en houdt toezicht op een 

juiste naleving van taken/verantwoordelijkheden van de aangestelde jeugdleiders. 
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7. Het (uit)lenen van jeugdspelers bij wedstrijden  

Er kan worden geleend indien een team te weinig basisspelers heeft.   

Verzoeken vanwege schorsingen van eigen spelers door wangedrag worden niet gehonoreerd.  

De keuze voor spelers dient in goed overleg plaats te vinden tussen (hoofd)trainers onderling. Wanneer je 

er onderling niet uit komt en bij eventuele ’escalatie’ wordt het Jeugdbestuur betrokken 

Een speler die door moet schuiven, moet wel speeltijd krijgen in het hogere team. Bij niet-selectieteams 

moet de geleende speler minstens een helft spelen.  

Trainers en/of leiders en/of leeftijdscoördinatoren kunnen niet drie keer achtereen dezelfde speler kiezen, 

tenzij de betrokken speler hele wedstrijden in een hoger team meespeelt.  

Wordt een team op het allerlaatste moment (de wedstrijddag) geconfronteerd met een afmelding, dan 

dient de betrokken trainer/leider in redelijkheid naar een oplossing te zoeken met de trainer/leider van 

het lagere team van waaruit een speler benodigd is. Het team waarvan geleend wordt, mag niet minder 

dan het aantal basisspelers hebben.  

Spelers die weigeren door te schuiven, worden hierop aangesproken en eventueel geschorst. 

We beginnen bij het eerste senioren elftal en vullen de teams aan van onder naar boven.  

Het eerste elftal (senioren) heeft altijd 14 man/vrouw mee naar de wedstrijd. Het gemiddelde van de 

andere teams ligt op 12 man. Mits er mogelijkheden zijn er meer mee te nemen.  

8. Keepers training     

In de keeperopleiding van v.v. Sportclub Eefde wordt onder leiding van keeperstrainers van JO-09 tot en 

met JO-19 jeugd 1x per week de specifieke aspecten van het keepersvak op zowel technisch, fysiek, 

tactisch als mentaal gebied bijgebracht.  

9. Medische kader (sportmasseur) 

Jeugdleden kunnen gebruik maken van de medische staf van Sportclub Eefde. Taken en 

verantwoordelijkheden van de medische staf kunt u vinden in het beleidsplan senioren. Wanneer de 

medische staf niet aanwezig is kan je een afspraak maken. De gegevens zijn op de site van sportclub Eefde 

te vinden. 

10. Gedragscode  

Wat wij denken en doen wordt mede door sport bepaald. Sport is van invloed op onze normen en 

waarden. Aangezien sport een steeds belangrijkere plaats in neemt in onze samenleving, neemt de invloed 

van sport op ons doen en laten ook toe. Sport schetst de kaders van de spelregels, ook voor het dagelijks 

leven en van sport kunnen wij leren.  

Gedrag binnen een team en club worden voor een belangrijk deel bepaald binnen een verenigingscontext.  

Hoe je je gedraagt, hoe je met elkaar omgaat, wat wel en niet mag. Trainers en coaches en zeker bij de 

jeugd, hebben in deze een grote verantwoordelijkheid. 

Mocht hierin stagnatie of escalatie ontstaan zal de voorzitter van de jeugd in gesprek gaan.  

 

Binnen onze vereniging zullen wij ons houden aan de volgende gedragscodes: Zie daarvoor de website van 

V.V. Sportclub Eefde 
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11. Kostenraming  

Om het Jeugdplan te kunnen realiseren is er uiteraard ook een kostencomponent. Er zal geïnvesteerd 

moeten worden in diverse functies. Afhankelijk van welke functies van buitenaf ingevuld moeten worden 

geven we hier richtlijnen (voor eigen kader en kader van buiten de vereniging) over welke investeringen 

we praten.  Jaarlijks zal in de verenigingsbegroting een post worden opgenomen voor de 

betaling/verstrekking van vergoedingen aan in-en externe trainers. Hierbij te denken aan per uur/seizoen 

vergoedingen passend binnen de maximale vrijwilligers vergoedingen.  

1. Junioren en pupillen trainers (ongediplomeerd)       

 

 

2. Hulptrainers          

 

3. Junioren trainers (gediplomeerd). 

      

 

4. Pupillen trainers (gediplomeerd). 

     

 

5. Cursussen die gewenst zijn voor de functie worden vergoed door club   

(inclusief clausule dat men minimaal drie jaar in functie actief blijft).  

Bij vroegtijdig vertrek: 33% terugbetalen van cursusgeld 

 


