
VOORWOORD TECHNISCH BELEIDSPLAN 2007-2012

Voor u ligt het technisch beleidsplan van voetbalvereniging AD ’69, welke door de technische 
commissie van AD ’69 is gemaakt.  Deze commissie werd in 2006 door het bestuur 
geformeerd. AD ’69 is een middelgrote vereniging in de regio, welke de afgelopen jaren een 
groei heeft meegemaakt. De technische commissie en het bestuur constateerden een wildgroei 
in het beleid. Met name door deze twee oorzaken is er behoefte ontstaan aan een structuur 
binnen de vereniging waar een ieder zich aan dient te houden. Met dit technisch beleidsplan 
hoopt de technische commissie dat er een leidraad is ontstaan voor het reilen en zeilen van 
voetbalvereniging AD ’69 op voetbalgebied. In dit plan willen we kort en algemeen aangeven 
wat de doelstellingen zijn en wat er verwacht wordt van trainers, spelers, leiders, 
coördinatoren en commissieleden.
Het plan is ook bedoeld om aan trainers, leden, ouders/verzorgers en overige 
belanghebbenden duidelijk te maken waar AD ‘69 voor staat en waarvoor zij kiest. 

Zij krijgen naar wij verwachten het gevoel dat de vereniging een positieve bijdrage levert aan 
de ontwikkeling van hun speler. Het prestatieve beleid van AD ’69 is erop gericht om de 
doorstroming naar het eerste, tweede en derde elftal (prestatiegerichte elftallen) met zoveel 
mogelijk jeugdspelers te realiseren. Daarnaast willen we iedereen zoveel mogelijk tot zijn 
recht laten komen op welk niveau dan ook. Het technische beleid moet er ook op gericht zijn 
dat iedereen met plezier bij AD ’69 voetbalt en blijft voetballen. De uitgangspunten voor het 
beleid moeten daarom vaststaan. De organisatie moet zo zijn dat de doorstroming van spelers 
(van pupil naar junior, als junior binnen de jeugd en van de jeugd naar de senioren) goed 
verloopt.

Dit technische plan schetst op hoofdlijnen de richting die het volgens onze kant op moet 
behalve een aantal vaste doelstellingen en uitgangspunten en omschreven bevoegdheden is het 
plan vooral gebaseerd op samenwerking. We zijn ons ervan bewust dat elke structuur die je 
bedenkt afhankelijk is van mensen die in die structuur moeten functioneren, met andere 
woorden geen enkele structuur is bestand tegen samenwerkingsproblemen. Dit is dan ook 
geen statisch verhaal maar een verhaal dat in onderling overleg tussen alle betrokkenen 
bijgesteld kan worden. Het is daarom dat wij de onderlinge communicatie tussen trainers, 
leiders, groepscoördinatoren, jeugdcoördinator, jeugdcommissie, bestuur en technische 
commissie als belangrijkste hoeksteen van de opzet zien. 

De technische commissie van AD ´69 heeft louter een signalerende, adviserende en 
ondersteunende taak. De daadwerkelijke uitvoering blijft natuurlijk bij de desbetreffende 
verantwoordelijke personen. Het beleidsplan is er op gericht om te komen tot een deugdelijke 
jeugdopleiding en waarbij AD ´69 herkenbaar wordt met attractief voetbal met name voor de 
prestatiegerichte elftallen.

Wij van de technische commissie gaan ervan uit met dit beleidsplan een positieve bijdrage te 
hebben geleverd aan de verdere toekomst van voetbalvereniging AD ´69. 

technische commissie AD ‘69:

Hans van Braak
Willy Ebbers
Han Schuurman
Raimond Smit
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Doelstelling:
AD ‘69 beoogt voor al haar leden ontspanning en gezelligheid te brengen waarbij
sportiviteit hoofdzaak dient te zijn en prestatie, binnen de mogelijkheden van alle
elftallen afzonderlijk, nagestreefd dient te worden. Tevens is dit plan erop gericht dat de
selectieteams op een zo hoog mogelijk niveau voetballen. Het streven van AD ’69 is om talent 
voor de club te behouden door deze een goede jeugdopleiding te garanderen en de jeugd 
kansen te geven om zich te ontplooien binnen zijn sport, waarbij de hulp van trainers en 
vrijwilligers onontbeerlijk is.

Onderverdeling AD ’69:
De vereniging is onderverdeeld in een senioren- junioren- en pupillenafdeling. Waarbij het 
hoofdbestuur in beginsel verantwoordelijk is alle zaken op voetbalgebied met betrekking tot 
de senioren, terwijl het jeugdbestuur in beginsel zowel voor de junioren- als pupillenafdeling 
verantwoordelijk is. Natuurlijk heeft de technische commissie hierbij een signalerende, 
adviserende en ondersteunende taak.

Voldoende draagvlak:
Het ontwikkelen van dit beleid en zeker ook de uitvoering van dit beleid is geen eenvoudige 
zaak. Diversen factoren spelen hun eigen rol. (van stimulerend, ondersteunend tot afwachtend 
en soms zelfs afremmend.)
De beleidsbepaling en beleidsuitvoering dienen niet alleen bekeken te worden vanuit het 
technisch beleidsplan zelf, maar zeker ook vanuit de procesmatige kanten die invoering van 
de beleidsveranderingen met zich meebrengen. Het is daarom belangrijk om oog en oor te 
hebben voor het wel of niet aanwezig zijn van voldoende draagvlak onder de 
leden/trainers/leiders voor het technisch beleidsplan. Als het draagvlak niet voldoende zou 
zijn dient hier vooral in eerste instantie aan gewerkt te worden. Dit geldt ook voor de 
invoering van dit beleidsplan. De jeugd- en seniorencommissie acht het wenselijk dat via 
goede informatie naar alle betrokkenen en via het opzetten van een gezamenlijk
senioren/jeugdbeleidsplan een klimaat ontwikkeld wordt waar problemen niet alleen 
gesignaleerd worden, maar daadwerkelijk worden aangepakt en opgelost. De technische 
commissie is van menig dat het realiseren van een zo breed mogelijk draagvlak absolute 
prioriteit behoeft.

Prioriteit:
Binnen AD ‘69 is een verscheidenheid aan aandachtsvelden. Deze verscheidenheid aan 
belangen mag er niet toe leiden dat het technisch beleid daaraan ondergeschikt wordt 
gemaakt. Uiteraard worden hierbij de financiële (on )mogelijkheden in ogenschouw genomen. 
Het jeugd- en hoofdbestuur zijn van mening dat er binnen het technisch beleid de prioriteit 
gelegd dient te worden bij het opzetten van een gestructureerd senioren/jeugdplan.
In de praktijk is gebleken dat binnen de senioren en jeugd afdelingen de noodzaak bestaat tot
eenduidige structurering van de commissies. Dit moet gaan leiden tot het waarborgen van 
continuïteit met betrekking tot een goede doorstroming van jeugdspelers naar de 
seniorenafdeling op langere termijn. Met andere woorden: Dit beleidsplan moet prioriteit 
krijgen binnen AD ’69 om zodoende tot eenduidigheid te komen waarbij de 
prestaties/doorstroming van jeugdspelers (weer) gewaarborgd wordt.
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Uitvoering en toetsing van het beleid:
De uitvoering van het beleid vindt, zoals hierboven vermeld, plaats onder verantwoording van 
het hoofdbestuur en de jeugdcommissie. Met betrekking tot de uitvoering vindt 
terugkoppeling plaats tijdens de reguliere bestuursvergaderingen en 
jeugdcommissievergaderingen. De voetbaltechnische aspecten worden uitgevoerd door de 
technische commissie en het hoofd jeugdopleidingen. Om controle op de uitvoering te houden 
vindt door de vertegenwoordigers van de senioren- en jeugdafdeling terugkoppeling plaats in 
de respectievelijke commissievergaderingen. Terugkoppeling kan ook, indien noodzakelijk, 
rechtstreeks aan het bestuur plaatsvinden.
Het bestuur zal de uitvoering van het beleid minimaal 1x per jaar toetsen en indien
noodzakelijk bijstellen. Tevens zal eens per twee maanden een afvaardiging van de technische 
commissie een vergadering van het bestuur bijwonen.

Aan- en afmelding van leden:
Junioren :     Via wedstrijdsecretaris c.q. ledenadministratie
Senioren :     Via wedstrijdsecretaris c.q. ledenadministratie
Pupillen :      Via wedstrijdsecretaris c.q. ledenadministratie

Genoemde personen die kennis dragen van een aan- of afmelding dienen zo spoedig
mogelijk door invulling van de daarvoor bestaande formulieren de ledenadministrateur in
kennis te stellen. Ook geven zij nadere informatie over de gang van zaken binnen de
vereniging.

Technische Commissie: (TC)
De samenstelling en taken van de TC van AD ’69 bestaat uit:
1. Raimond Smit (voorzitter)
2. Hans van Braak
3. Han Schuurman
4. Willy Ebbers (secretaris)

De vergaderingen van de TC worden voorgezeten door de voorzitter. Van de vergadering 
dient een door de TC-leden goedgekeurd verslag te worden gemaakt. Een kopie van het 
verslag zal ter beschikking worden gesteld aan het bestuur.
De aangewezen voorzitter heeft tot taak:
1. de vergadering, waarin hij als voorzitter optreedt, te beleggen
2. de vergadering te leiden
De secretaris van de technische commissie zal als notulant fungeren.

Taakomschrijving technische commissie:
De technische commissie draagt zorg voor coördinatie en bewaking van de technische 
organisatie. Een aantal belangrijke zaken zijn:
- Begeleiding van trainers.
- Coördineren van opleidingen voor vorming van het technisch kader, inclusief 
verenigingsscheidsrechters.
- Zorg dragen voor de taakomschrijvingen van het technisch kader.
- Participeren in overleg over het indelen van teams met de wedstrijdsecretaris.
- Het opstellen van training- en kleedkamerrooster.
- Bewaking en uitvoering van het technisch beleidsplan.
- Zonodig bijstellen van het technisch beleidsplan.
- Het afstemmen van het beleidsplan op elke leeftijdsgroep.
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- Mede verantwoording dragen voor het aanstellen van trainers, leiders, verzorgers bij de 
elftallen.
- Coördineren van het overleg tussen technische commissie en andere commissies (senioren, 
jeugd, trainers,verzorgers, leiders en vooral ook de spelers)
- Zorg dragen voor een optimaal samengestelde selectie d.m.v. een scoutingsysteem binnen 
eigen vereniging.

De visie:
In de visie van de technische commissie is het hun taak om, onderschikt aan het algeheel 
beleidsplan, te zorgen voor een zo optimaal mogelijk werkklimaat voor spelers, trainers, 
leiders en andere, binnen AD ‘69 werkzame personen.
Waarbij het verhogen van het niveau van het voetbal het uiteindelijke doel is.
De technische commissie kan tevens aan het bestuur aanbevelingen doen tot aanpassing van 
het algeheel beleidsplan.

Taakgebied Technische Commissie:
Het taakgebied van de technische commissie omvat de gehele vereniging op voetbalgebied. 
Dit technisch beleidsplan is slechts een onderdeel van het algehele beleidsplan van AD ’69. 
AD ’69 kent nog tal van andere commissies. Deze commissies zijn zelf verantwoordelijk voor 
hun taakveld als omschreven in het algemene beleidsplan van AD ’69.

Taakverdeling Technische Commissie:
Alles met betrekking tot het jeugdvoetbal is ondergebracht bij Hans van Braak en Han 
Schuurman, terwijl de verantwoordelijkheid van het seniorenvoetbal ligt bij Willy Ebbers en 
Raimond Smit. Gezamenlijk behouden ze natuurlijk wel de verantwoordelijkheid over het 
geheel.

De technische commissie werkt met een eigen voorzitter en secretaris. De voorzitter
leidt enerzijds de vergaderingen van de technische commissie en anderzijds zal hij,
indien noodzakelijk, de in de taakgebieden werkzame personen bij hun activiteiten
ondersteunen en/of bijstaan. De secretaris zal elke vergadering van de technische
commissie notuleren. Ook zal hij de in de taakgebieden werkzame personen, indien
noodzakelijk, ondersteunen en/of bijstaan.

Vergader frequentie:
De technische commissie vergadert structureel 1 keer per maand op een later vast te stellen 
dag en tijdstip. Dag en tijdstip zullen in het clubblad van AD ’69 worden gepubliceerd om 
zodoende een open en toegankelijk geheel te creëren. Mocht het noodzakelijk zijn dan wordt 
van de vergaderfrequentie afgeweken.
De notulen van deze vergadering worden beschikbaar gesteld aan het bestuur van AD ’69.

Opleiding kader:
Het beleid van AD ’69 is erop gericht om het kader te stimuleren om cursussen en
opleidingen te volgen. Voor de vergoeding van de kosten is binnen het budget hiervoor
ruimte vrijgemaakt. In het clubblad van de vereniging zal aandacht worden besteed aan
de mogelijkheden voor het volgen van cursussen en opleidingen. Personen die in
aanmerking wensen te komen voor een dergelijke cursus kunnen contact opnemen met
het bestuur. Degene die een dergelijke opleiding op kosten van de vereniging kan gaan volgen 
is verplicht minimaal 2 jaar werkzaam te blijven binnen AD ’69. Indien binnen twee jaar geen 
werkzaamheden meer verricht worden, kan AD ´69 de kosten terug eisen.
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Senioren:
De seniorenafdeling is onder te verdelen in een eerste selectie, een tweede selectie en de 
overige elftallen. 

Selectie:
Het doel van de vereniging is de selectie op een zo hoog mogelijk niveau te laten
voetballen door middel van een degelijke en structurele opleiding die binnen de gehele
vereniging aansluiting vindt. De selectie dient te bestaan uit een eenheid. Voor de 1e
selectie dient een aparte hoofdtrainer beschikbaar te zijn alsmede voor de 2e selectie. Bij de 
training wordt hij ondersteund door een keepertrainer. De eerste selectie bestaat uit het eerste 
elftal en een gedeelte van het tweede elftal. De tweede selectie bestaat uit de overige spelers 
van het tweede elftal en de spelers van het derde elftal. Bij de selectie-elftallen staan de 
prestaties voorop. Het eerste elftal heeft binnen de selectie de hoogste prioriteit, streven is om 
jaarlijks te strijden om het (periode) kampioenschap. In het tweede en ook het derde elftal 
dienen (jonge) talenten te worden opgeleid voor een eventuele doorstroming naar het eerste 
elftal of de selectie. Tevens bieden het tweede en derde elftal de mogelijkheid tot afbouw voor 
oudere selectiespelers, zodoende kunnen zij fungeren als opleider voor de jonge spelers.

Profiel hoofdtrainer:
Zoals reeds is omschreven is het eerste elftal het “vlaggenschip” van AD ’69.
AD ’69 streeft ernaar het eerste elftal op een herkenbare en sportieve wijze zo hoog mogelijk 
te laten spelen. Het bestuur wil dit realiseren door de volgende aandachtspunten:

Een kwalitatief goede trainer met de vereiste diploma’s op zak met een goede achtergrond op 
voetbalgebied. Maar ook een trainer die communicatief sterk moet zijn. Een “gedreven” 
coach die de individuele speler maar ook het team op een hoger niveau kan brengen. Tevens 
een trainer die jeugd in zijn selectie hoog in het vaandel heeft staan en daarmee ook goed 
overweg kan. Een coach waar de volledige jeugd- en seniorenafdeling van AD ‘69 een 
voorbeeld aan kan nemen. Tevens dient de hoofdtrainer onderdeel uit te maken van de 
jeugdopleiding in de vorm van ondersteuning, informatievoorziening en advisering.

Procedure aanstellen (hoofd)trainer:
De taken van de technische commissie bij het aanstellen van een nieuwe (hoofd)trainer zijn:
- De voorzitter van de technische commissie is het aanspreekpunt voor de sollicitanten.
- Voorzitter technische commissie maakt een profielschets in samenspraak met het 
hoofdbestuur en de desbetreffende selectie.
- Met een afvaardiging vanuit de selectie en het hoofdbestuur maakt de technische commissie 
de eerste selectie uit de kandidaten.
- Afvaardiging technische commissie en afgevaardigde van het bestuur nodigen geselecteerde 
kandidaten uit voor een eerste gesprek.
- Na de eerste gesprekken nodigt de technische commissie maximaal drie kandidaten uit voor 
een tweede gesprek met de technische commissie, het bestuur en de spelersraad.
- Bestuur is eindverantwoordelijk voor het aanstellen van de hoofdtrainer.

Hoofdtrainer en tweede trainer:
De hoofdtrainer en tweede trainer hebben de volgende taken:
· Minimaal twee keer per week trainen van de selecties.
· Training op zaterdag c.q. zondag bij afgelasting van het competitieprogramma.
· Afbeladres voor trainingen en wedstrijden. Dit kan in samenspraak met de elftalleider.
· Samenstellen van het eerste en tweede elftal.
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· Begeleiden van het eerste en tweede elftal bij zowel competitie-, beker- als 
oefenwedstrijden.
· Draagt zorg dat geen onnodig energie wordt verspild door de verlichting van het
  trainingsveld en de kleedruimten onnodig te laten branden.
· Participeren in de technische commissie van de vereniging.
· Conformeren en werken volgens het beleidsplan van AD ‘69.
· Hij bijhouden van vorderingen van de individuele speler.
· Interesse tonen bij jeugdwedstrijden waarbij participatie in de jeugdopleiding in de vorm van 
  ondersteuning, informatievoorziening en advisering.
· Sturen en begeleiden van de assistent-trainer (indien aanwezig) en leider(s).
· Organisatie van het eerste en tweede elftal:
1. Hij wordt daarbij eventueel geassisteerd door de assistent-trainer.
2. De begeleiding van de spelers is in handen van de leider per team.
3. Verzorger
4. Assistent-scheidsrechter
Trainers zijn verplicht bij verhindering (ziekte-vakantie e.d.) voor een vervanger te zorgen en
dit verzuim en de vervanger te melden aan de technische commissie. De meerwaarde van een 
trainer zal blijken uit het feit dat deze in staat is een individuele speler op een hoger 
(voetbaltechnisch-tactisch) niveau te brengen waardoor zowel deze speler als het team beter 
gaan functioneren.

Taakomschrijving seniorenleider en jeugdleider:
- Aanspreekpersoon voor de spelers, ouders en de coördinator.
- Draagt het technisch beleidsplan uit zoals dit is beschreven in dit beleidsplan.
- Begeleiden/coachen bij wedstrijden. (ondersteuning trainer)
- Ontwikkeling volgen van de spelers binnen het eigen team en bespreken met coördinator.
- Aanwezig zijn bij vergaderingen en nevenactiviteiten.
- Heeft een voorbeeldfunctie. Zowel uit en thuis als voor, tijdens en na de wedstrijd.
- Handelt naar de normen en waarde zoals ze zijn beschreven in het beleidsplan van AD ‘69, 
en schakelt indien dat nodig is de strafcommissie in.
- Presentielijst bijhouden van trainingen/wedstrijden.
- Het stimuleren van verenigingsactiviteiten.
- Samen taken verdelen met medeleider/trainer.
- Regelen zaken rond wedstrijd/toernooien zoals vervoer, kleding en administratie.
- Het invullen van wedstrijdformulier KNVB en een eventueel strafrapport waarvan een kopie 
naar de strafcommissie van AD ’69 gaat.
- Toezicht houden voor en na de trainingen/wedstrijden in de kleedkamer.
- De kleedkamers zowel uit als thuis en bij trainingen schoon achter laten, ook thuis de 
kleedkamer van de tegenstander.
- Maakt een kort verslag van de wedstrijd.
- Geeft langdurige blessures/ziekte van spelers door aan het hoofdbestuur.
- Organiseert voor eigen team een seizoenafsluiting activiteit.
- Is eindverantwoordelijk voor zijn eigen team.

Discipline:
De trainers zijn verplicht om zowel voor thuis- als uitwedstrijden te verzamelen op een
daarvoor afgesproken plaats. Bij thuiswedstrijd zal dit de multifunctionele ruimte of kantine 
zijn. Bij geen mogelijkheid van deze als uitzondering eventueel de bestuurskamer. Spelers, 
trainers en begeleiders dienen op tijd aanwezig te zijn. Er zullen maatregelen genomen 
moeten worden indien een ieder de afspraken niet nakomt.
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Training:
· Minimaal twee per week traint de hoofdtrainer met de eerste selectie. (Eerste elftal met 
aanvulling van het tweede elftal.)
· Minimaal twee keer per week traint de 2e trainer met de tweede selectie. (Rest tweede elftal 
met het derde elftal.)

Lagere elftallen:
Hoewel de doelstelling van de lagere elftallen in principe recreatief is, moeten de
prestaties niet uit het oog verloren worden. De lagere elftallen kunnen eenmaal per
week trainen onder leiding van, indien mogelijk, een gediplomeerde trainer. Indien de
competitiewedstrijden afgelast zijn, zullen deze lagere elftallen naar eigen inzicht kunnen 
trainen. De leiders/aanvoerders van de lagere elftallen dienen er voor te zorgen dat hun
elftallen voor de wedstrijd compleet zijn. Voor het completeren kunnen zij eventueel een
beroep doen op spelers waarvan het elftal op de betreffende dag geen wedstrijd heeft. Indien 
alle elftallen dienen te spelen, zal een doorschuifsysteem worden gehanteerd als een elftal 
spelers tekort komt door blessures e.d.. Hierbij schuiven spelers van een naastgelegen team 
door. Indien het vierde een speler tekort heeft, komt deze van het vijfde. Het zesde krijgt een 
speler van het zevende enz…enz… Dit echter in uiterste noodzaak. Spelers dienen 
verantwoordelijk te zijn voor het feit dat men niet zo makkelijk afzegt voor een wedstrijd. De 
indeling van de lagere teams zal door de technische commissie in samenspraak met de 
wedstrijdsecretaris en elftalleiders gebeuren. 

Vervoer naar uitwedstrijden:
Bij de uitwedstrijden van de senioren dient men onderling het vervoer te regelen. De
gemaakte onkosten voor o.a. benzineverbruik e.d.. zullen door AD ‘69 niet worden vergoed.

Opleidingscriteria trainers:
Hoofdtrainer: de vereiste diploma’s geldende voor het niveau waarop
het  eerste elftal van AD ’69 speelt. Dit zal de TC3 en TC2 zijn.
Tweede trainer: de vereiste diploma’s of studerende daarvoor,
Geldende voor het niveau waarop het 2e elftal van AD’69 speelt. Dit zal de TC3 zijn.
Hoofdtrainer jeugd : TC3/JVT
Overigen : JVSL/JVT

Trainingsschema:
Het trainingsschema voor de selectie zal per seizoen nader worden bekeken
en voor zover mogelijk in overleg met de trainer en eventueel wedstrijdsecretaris worden
vastgesteld. Indien mogelijk zullen de selectieteams op dezelfde avonden trainen.
Hierdoor zal het contact tussen de trainers optimaal kunnen zijn. Echter voorafgaande aan 
ieder seizoen zal een schema met trainingstijden, veld- en kleedkamerindeling worden 
opgesteld. De betrokken trainers dienen zich aan dit schema te houden. In overleg met de 
overige trainers of de technische commissie kan een oefenwedstrijd worden georganiseerd. 
Dit heeft echter niet de voorkeur op doordeweekse dagen.
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Verzorging:
Op de dinsdag- en donderdagavond is op bepaalde tijden een verzorger aanwezig. Deze tijden 
zullen met ingang van het seizoen 2007-2008  in het clubblad van AD ’69 worden vermeld. Er 
kunnen zich uitzonderlijke gevallen voordoen waarbij de verzorging niet aanwezig is. In 
principe is de verzorger aangetrokken voor de selectie. Het is echter ook mogelijk dat de 
overige leden daar gebruik van maken. De verzorger moet gekwalificeerd zijn in het 
uitoefenen van zijn vak. Hij krijgt van AD ’69 een aparte medische ruimte. Na overleg zal de 
verzorger alle noodzakelijke middelen kunnen aanschaffen welke nodig zijn voor een goede 
medische begeleiding. De verzorger zal in overleg met de hoofdtrainer aanwezig zijn bij 
wedstrijden van het eerste elftal en op een trainingsavond per week. Hier zal de
verzorger tevens medische verzorging en adviezen verstrekken aan overige spelers van AD 
’69.

Selectiebeleid:

Selecteren:

Waarom? 
Om de jeugd op hun niveau te laten spelen en trainen. Hierdoor spelen en trainen spelers 
onder de weerstand die zij nodig hebben. Dit komt de speler ten goede. 

Vanaf? 
De pupillen E1 in samenspraak met jeugdcommissie en hoofd jeugdopleiding.

Wie?
De eindverantwoording ligt primair bij de desbetreffende trainer(s). Hij bepaalt
na overleg zijn selectie. Dit overleg zal plaatsvinden tussen hoofdtrainer, hoofd 
jeugdopleiding, technische commissie en de desbetreffende trainer(s). 

Hoe? 
Scouting, informatie wordt verstrekt door leiders/trainers.
Afvallers selectie! Deze spelers dienen d.m.v. een persoonlijk gesprek met de desbetreffende 
trainer(s) uitleg te krijgen over het hoe en waarom eventueel in bijzijn van de technische 
commissie danwel hoofd jeugdopleiding. Van dit gesprek dient een verslag gemaakt te 
worden en hiervan dient de technische commissie c.q. hoofd jeugdopleiding op de hoogte te 
zijn.

Bij het selecteren wordt als uitgangspunt de voetbalontwikkeling van de spelers
genomen. Er dient op een objectieve wijze te worden geselecteerd waarbij de volgende
zaken van belang zijn:
– Leeftijd.
– Kwaliteit. (technisch/tactisch)
– Fysieke/mentale kwaliteiten.

Het belang van de individuele speler staat altijd voorop. Mocht een speler gedurende het
seizoen progressie maken dan is de mogelijkheid aanwezig om in het belang van de
speler deze in een hoger team te laten spelen of trainen. Over het algemeen zal dit
incidenteel zijn en in het belang van de overige elftallen. Indien van toepassing
dan jeugd door laten schuiven in de maand januari van het lopende seizoen.
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Tevens dient een speler welke naar een hoger team gaat in verband met leeftijd altijd vanaf de 
winterstop met dit hogere team mee te trainen om zodoende te wennen aan het niveau. Deze 
spelers dienen in het trainersoverleg besproken te worden.
 
Wanneer een leeftijdsgroep hoger?

Wie? Talentvolle spelers

Waarom? Om deze talenten onder de maximale weerstand te laten spelen en trainen.

Hoe? Volledig: Speler traint en speelt een leeftijdscategorie hoger

          Onvolledig: Speler traint eenmaal per week met een hogere leeftijdscategorie.

Beslissing? Door de technische commissie/trainers/leiders/hoofd jeugdopleiding

Interne scouting AD ’69:
De interne scouting bij AD ‘69 is een wezenlijk onderdeel van het selectiebeleid.
Dit is een taak van trainers, begeleiders en de technische commissie. De selectietrainers 
worden van de aanwezigheid van talentvolle spelers op de hoogte gebracht. Zij zullen 
hierdoor makkelijker hun selecties kunnen maken. Talent wordt sneller zichtbaar.

Scouting door Betaald Voetbalorganisaties (BVO’s) of KNVB-elftallen:
Spelers die benaderd worden dienen door de trainer en leider goed begeleid te worden.
Bij een jeugdlid dient eventueel een gesprek met de ouders/verzorgers een gesprek te
volgen. In principe zijn er afspraken gemaakt met desbetreffende BVO’s en de KNVB dat 
spelers niet rechtstreeks benaderd worden doch via AD ’69.

Jeugd:

Algemeen:
De jeugdafdeling binnen de vereniging wordt gestuurd door de jeugdcommissie. De 
jeugdcommissie heeft een eigen verantwoording voor wat betreft de jeugdafdeling. De 
jeugdcommissie is verantwoording schuldig aan het bestuur en technische commissie. 

Selectiebeleid AD ’69 vanaf de E-jeugd.
Elke resultaat gerichte vereniging selecteert vanaf de E-jeugd. Later selecteren geeft
direct achterstand. Het opzetten van een resultaatgerichte cultuur dient zo vroeg
mogelijk in de jeugdopleiding een herkenbare vorm te krijgen (het moet een gewoonte
worden). Bij de F-jeugd is dit niet van toepassing. Hier dient men op spelende wijze kennis te 
maken met het voetbalspelletje.
Ook zal door selectiebeleid vanaf de E-jeugd de overgang van de E naar de D verkleinen. Het 
beter en gericht voorbereiden op een nieuwe situatie (groot veld). In de toekomst betekent dit 
een snellere niveauverbetering in de hogere selectieteams doordat spelers zich vooral op jonge 
leeftijd ontwikkelen en leren.

Leiders/trainers vergaderingen:
Minimaal 3x per seizoen worden dergelijke bijeenkomsten georganiseerd door de
technische commissie. De uitnodigingen worden persoonlijk verzonden. Van deze
bijeenkomsten wordt verslag gemaakt. Een kopie van het verslag wordt ter beschikking
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gesteld aan het bestuur. Wekelijks op de donderdagavond (naar behoefte kan hiervan
worden afgeweken) wordt er in de multifunctionele ruimte een “inloop” gehouden. Dan 
worden de teams geregeld voor de wedstrijden van zaterdag en zondag daaropvolgend. Deze 
avonden zijn mede bedoeld om de onderlinge communicatie te verbeteren. Tijden zullen 
gepubliceerd worden in het Mikpunt.

Leeftijdscategorieen:
AD ´69 kent in haar vereniging de volgende leeftijdscategorieën t.w.:
· F-jeugd 6 t/m 8 jaar
· E-jeugd 8 t/m10 jaar
· D-jeugd 10 t/m 12 jaar
· C-jeugd 12 t/m 14 jaar
· B-jeugd 14 t/m16 jaar
· A-jeugd 16 t/m 18 jaar
Bij het meisjes- en damesvoetbal kan eventueel van deze leeftijden worden afgeweken.
Per leeftijdsgroep zijn er coördinatoren aangesteld die periodiek doch minimaal 3 keer
per seizoen vergaderen. Over het algemeen zullen dit de trainers van de standaardteams zijn. 
Het hoofd opleidingen vergadert minimaal 5x per seizoen met alle coördinatoren en de 
technische commissie. Hiervoor zal voor aanvang van de competitie een vergaderschema 
worden opgesteld.

Algemene richtlijnen Jeugdleiders en Jeugdtrainers:

Aan- en afmelden van jeugdleden:
Kinderen die zich rechtstreeks bij een leider/leidster of trainer/trainster aanmelden
dienen te worden doorverwezen naar de wedstrijdsecretaris. Deze zorgt voor het invullen
van de juiste formulieren en geven inlichtingen over de gang van zaken bij AD ‘69. Ook 
zullen zij in overleg met de leiders/trainers of jeugdcoördinator de kinderen indelen in een van 
de teams.

De training:
· Het afmelden voor de trainingen is verplicht (A t/m F). Indien dit niet gebeurt zullen door 
de desbetreffende trainer in samenspraak met de technische commissie passende maatregelen 
genomen worden. Dit zal natuurlijk niet zomaar gebeuren. De trainer heeft in eerste instantie 
een zelfredzaamheid.
· Laat de kinderen niet te vroeg voor de training rondhangen op het sportcomplex. Zo 
voorkom je dat trainingsgroepen voorafgaande onnodig last hebben. 
· De trainer dient zelf ook tijdig aanwezig te zijn voor de trainingen. Bij voorkeur 20-30 
minuten voor aanvang.
· Alle jeugdteams van AD ´69 trainen twee keer per week.
· Deugdelijk schoeisel. Altijd voetbalschoenen en scheenbeschermers. Geen sponsorkleding 
van AD ´69. Dit is alleen toegestaan tijdens de wedstrijden.
· De trainers houden toezicht op de kleedkamers, zowel voor als na de training. Ook worden 
de kleedkamers schoon achtergelaten.
· Altijd een warming-up geven en voor de junioren, voor zover gewenst, een
cooling down.
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De wedstrijden:
· De spelers dienen tijdig aanwezig te zijn voor de wedstrijden.
· Duur wedstrijd: Junioren 30 tot 45 minuten. Pupillen 20 tot 30 minuten. Bij uitwedstrijden 
worden de vertrektijden bekend gemaakt in de publicatiekastjes bij Cafe de Driesprong aan 
het Plein-Zuid, op de Markt en bij AD ´69 zelf.
· Verplicht afmelden voor de wedstrijden en wel uiterlijk donderdagavond 20.00 uur
voor de wedstrijddag. In geval van nood kan hier natuurlijk van worden afgeweken. Echter bij 
het niet afmelden voor een wedstrijd waarbij later blijkt dat een speler niet aanwezig is zal 
altijd door de trainer om informatie gevraagd worden. De trainer is verplicht om de technische 
commissie hiervan op de hoogte te stellen en zonodig zullen passende maatregelen genomen 
worden. 
· Leiders/trainers zorgen zelf voor voldoende spelers. Dit al dan niet in samenspraak met de 
technische commissie. 
· Zorg voor het correct invullen van de wedstrijdformulieren. Deze liggen bij het
wedstrijdsecretariaat.
· Intrapballen meenemen naar uitwedstrijden is toegestaan. Na afloop terugleggen
en niet thuis bewaren.
· De desbetreffende teams zorgen in de rust voor thee of ranja. Hierbij dient de scheidsrechter 
en de bezoekende club niet vergeten te worden. Voor de wedstrijd dient alles te worden 
afgestemd met de dienstdoende kantinemedewerker(s).
· Voor alle teams zijn wedstrijdtenues voorhanden (van de vereniging of via
sponsors)
· De leiders van de teams ontvangen de gasten en wijst deze de weg naar kleedkamer en veld. 
Hierbij wordt uitgegaan van het door het wedstrijdsecretariaat ingevulde indelingenbord in de 
entree van de kantine. De leiders/trainers kunnen worden ontvangen in de multifunctionele 
ruimte. 

Kleedkamers:
Zorg ervoor dat de kleedkamers na trainingen en wedstrijden altijd schoon worden
achtergelaten. Vanzelfsprekend stimuleren dat de spelers dit zelf doen. Ook de
kleedkamers van de bezoekers controleren en zonodig schoonmaken. Bij uitwedstrijden
de eigen kleedkamer schoon achterlaten. (Visitekaartje voor de vereniging)
De teams dienen een half uur na afloop van de trainingen en wedstrijden de 
kleedkamers verlaten te hebben!!

Douchen:
Het douchen is verplicht na zowel wedstrijden als trainingen en badslippers zijn aan te 
bevelen. Na het douchen worden de doucheruimten schoon achtergelaten.

Materiaal:
Ballen, pionnen, hesjes e.d. liggen in het “ballenhok” waar ook de mogelijkheid is om
ballen op te pompen. Trainers controleren altijd of hetzelfde aantal ballen weer worden
teruggelegd. Ook dienen de ballen schoon in de kast gelegd te worden. Ook de leiders hebben 
hierin hun verantwoordelijkheid. Door de materiaalman van AD ´69 zal zorg gedragen 
worden voor de afgifte van materiaal. Iedereen dient zorgvuldig om te gaan met de spullen 
van AD ´69. Alle materialen zijn in bruikleen en blijven ten alle tijde eigendom van AD ´69.

E.H.B.O.:
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E.H.B.O. spullen zijn op de wedstrijddagen en bij de trainingen aanwezig. Deze liggen in de 
verbandtrommel welke aan de muur is aangebracht in de gang van de kleedkamers. De 
verzorger(s) van AD ´69 dienen zorg te dragen voor een goed gevulde verbandtrommel en 
dienen deze bij te vullen indien dit noodzakelijk is.

Roken:
Het roken is in de kleedkamers verboden. Tevens is roken in functie langs de lijn niet 
toegestaan. Roken in de kantine is niet toegestaan op de zaterdagochtend. De tijden zijn bij de 
entree van de kantine aangegeven. 
Met ingang van 1 juli 2008 is het verboden te roken in de gebouwen van AD ’69. (Tijdens het 
maken van dit technisch beleidsplan zijn de ontwikkelingen dusdanig dat ervan uit mag 
worden gegaan dat dit per 1 juli 2008 van toepassing is.) Is dit niet per 1 juli 2008 per wet 
vastgelegd, dan vervalt dit.

Sterke drank:
Tot 16 jaar is het gebruik van alcohol ten strengste verboden. Dit zelfde geldt voor 
leiders/trainers tijdens uitoefening van hun functie.

Shirts pupillen:
Deze worden door AD ´69 beschikbaar gesteld. Alle teams van AD ´69 worden gesponsord. 
Indien het toch voorkomt dat een team geen sponsor heeft, dienen alle spelers zelf zorg te 
dragen voor wedstrijdkleding. 
Voor het reilen en zeilen met betrekking tot sponsorkleding zal verder in dit beleidsplan 
aandacht aan worden besteed.

Verlichting van de velden:
De trainers krijgen via de jeugdcommissie uitleg m.b.t. het gebruik van de veldverlichting. 
Hierbij geldt: Laat veldverlichting niet onnodig branden.

Indeling trainingvelden:
Voor aanvang van de competitie zal een trainings/ en trainingstijdenschema worden 
opgesteld. Alle trainers dienen zich hieraan te houden.

Toernooien:
AD ´69 zal de mogelijkheid van het bezoeken van toernooien tijdig aangeven. Veelal vinden 
deze toernooien plaats in de periode mei en juni. AD ´69 organiseert voor de F, E, D en C-
jeugd een eigen toernooi waar de teams van AD ´69 uiteraard zelf aan meedoen. 

Samenstelling Jeugdteams:
Bij de jeugd spelen de leden in principe in de leeftijdscategorie waar zij thuishoren.
Daarnaast wordt bij het samenstellen van de jeugdteams rekening gehouden met de
voetbalcapaciteiten van het jeugdlid. Ook persoonlijke- en/of fysieke omstandigheden
van een jeugdlid zijn van invloed op de teamsamenstelling.

Deze aanpak is mede ingegeven door:

· Het grote aantal jeugdleden, waardoor per jeugdcategorie meerder jeugdteams
kunnen worden samengesteld zodat over de gehele jeugdafdeling selecteren tot
de mogelijkheden behoort. Dit uiteraard zoals vermeld vanaf de E-jeugd.
· De wens om ieder jeugdlid meer in overeenstemming met zijn voetbalkwaliteiten
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te laten voetballen. 
· De wens om doorstroming van jeugd naar de senioren te optimaliseren.
· Met betrekking tot het laatste punt kan worden opgemerkt, dat de stap naar de
senioren voor veel voetballers vaak aanleiding is om te stoppen met voetballen.
Niet alleen verandering van interesses maar vooral de sprong in het onbekende
zijn hier debet aan. Het is daarom een belangrijke taak om de overgang van
jeugd naar senioren zo goed als mogelijk voor te bereiden en te begeleiden.
Daarom is het van belang dat hiervoor een goede communicatie en afstemming
plaats vindt tussen technische commissie en jeugdcommissie. Tevens zal binnen AD ’69 een 
opbouwelftal worden gemaakt waarbij een goede mix van jeugdspelers en ervaren spelers zal 
zijn om zodoende de overstap zo klein mogelijk te maken. Binnen AD ’69 zal dat het derde 
elftal worden.
· Bij de samenstelling van de teams dient de charme van AD ’69 “de persoonlijke benadering” 
nimmer uit het oog te worden verloren.

De jeugdafdeling zorgt ervoor dat alle jeugdteams 2x per week kunnen trainen. Daarnaast 
wordt ernaar gestreefd om ieder jaar voor ieder jeugdteam twee leiders te regelen.

Vervoer uitwedstrijden :
Om toerbeurten is het wenselijk dat ouders/verzorgers rijden. Door de leiders van de elftallen 
zullen ouders benaderd worden. Ook is de mogelijkheid om voorafgaande van het seizoen een 
schema te maken. Iedere leider zal dit naar eigen inzicht doen. Tevens wordt mededeling 
gedaan van locatie van vertrek. Bij verhindering moeten de ouders/verzorgers zelf voor 
vervanging zorgen door bijv. onderlinge ruiling. Er worden geen kosten vergoed voor benzine 
verbruik en overige gemaakte onkosten.
De betreffende mededelingenkastjes staan zoals vermeld bij de Driesprong, op de Markt en 
bij AD ’69 zelf.

Jeugdkampen/feestdagen en activiteiten:
Deze activiteiten worden door de trainers/leiders zelf georganiseerd. De ouders/verzorgers
dienen het zelf te betalen. Wel zal AD ’69 zorg dragen voor een tweetal consumpties per half 
jaar per speler. 

Verantwoordelijkheid indeling jeugdteams:
De teamsamenstelling wordt in eerste instantie verzorgd door de diverse trainers/leiders.
Ter ondersteuning bij de samenstelling van teams en een objectieve beoordeling van de
individuele capaciteiten van ieder lid is voor de jeugdafdeling van AD ‘69 een 
jeugdcoördinator benoemd. De eindverantwoording ligt bij de jeugdcommissie. Wel dient 
alles in samenspraak met de technische commissie te gaan.

Hoofd jeugdopleiding:
Het hoofd jeugdopleiding fungeert onder de verantwoordelijkheid van de technische 
commissie. Het hoofd jeugdopleiding is samen met de hoofdtrainer van de jeugd 
verantwoordelijk voor de uitvoering van het voetbaltechnisch beleid van de vereniging bij de
jeugdafdeling. Dit in samenspraak met de technische commissie. Er wordt van hem verwacht 
op de hoogte te zijn en zich op de hoogte te houden van het reilen en zeilen van het 
voetbalgebeuren. Daarnaast fungeert hij als klankbord voor trainers en leiders.

De functie van het hoofd jeugdopleiding onderscheidt de volgende bestanddelen:
1. Treedt op als vertegenwoordiger van de jeugdcommissie in de technische
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commissie van AD ’69.
2. Bekijkt individuele jeugdspelers, eventueel op verzoek van de trainers, leiders
en/of ouders.
3. Selecteert samen met de trainers van de jeugd en heeft inspraak in het
aantrekken van trainers en leiders voor de jeugdafdeling. Dit laatste altijd onder
eindverantwoording van de technische commissie.
4. Fungeert als intermediair tussen trainers/leiders enerzijds en jeugdcommissie
anderzijds.
5. Begeleidt en draagt zorg voor de jeugdspelers die naar de senioren overgaan
en/of jeugdspelers die in seniorenteams uitkomen. Hierna wordt de begeleiding
overgenomen door de technische commissie.

Coördinator pupillen en Junioren:
Het hoofd jeugdopleiding wordt bijgestaan door de coördinatoren van de junioren en
pupillen afdeling. Deze coördinatoren fungeren als aanspreekpunt van leiders en
trainers. Bekijken en volgen op verzoek van trainers en leiders en/of ouders de
verrichtingen van de pupillen en adviseert gevraagd en ongevraagd over de verrichtingen
van het te volgen jeugdlid.

Doorstroming jeugd naar senioren:
Doelstelling is het waarborgen van continuïteit, het zorg dragen voor een goede overgang van 
jeugd naar senioren. Ook hierbij kunnen wij onderscheid maken tussen de prestatie- en 
recreatief gerichte speler.

Prestatie gerichte speler:
AD ‘69 leidt zijn jeugdspelers op voor het spelen in de selectie. Het is van
groot belang de prestatie ingestelde jeugdspeler met de nodige talenten tijdig te laten
“proeven” aan het voetballen bij de senioren.
Dit valt te realiseren o.a. door:
· Mee laten trainen na de winterstop met de selectie.
· Mee laten spelen in (oefen) wedstrijden van het 1e of 2e elftal (eventueel 3e
elftal).
· De hoofdtrainer zal in overleg met de hoofdtrainer jeugd en hoofdopleidingen
hiervoor spelers aanwijzen.
Hiermee kan worden bereikt dat:
· Jongere spelers zich beter kunnen profileren.
· Overgang naar de senioren wordt vergemakkelijkt.
· Alvast geoefend wordt voor het spelen onder grotere weerstand.

Recreatief gerichte speler:
Ook aan deze groep spelers dient tijdig serieus aandacht te worden besteed bij de
overgang naar de senioren. Deze spelers moeten niet het gevoel krijgen “er maar bij te
hangen”. Alle aandacht dient erop gericht te zijn dat ook deze spelers voor de club
behouden blijven. Toch mag het nooit de bedoeling zijn dat er “vrienden elftallen” worden 
gecreëerd. Het nadeel hiervan is dat er nauwelijks doorstroming is naar hogere elftallen ook al 
loopt er talent in dit team. Tevens wordt het desbetreffende team een club in een vereniging 
en zullen zij zich sneller van de overige activiteiten distantiëren.

Oefenvormen als “rode draad” in de jeugdopleiding     Zeister visie:  
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F-jeugd (6 tot 8 jaar):
· Veel met de bal, alleen en met partner.
· Veel ruimte laten voor zelf ontdekken.
· Veel laten scoren; doeltjes mogen niet te klein zijn (spelvreugde).
· Wennen aan de bal, medespelers en tegenstanders via kleine partijspelen 3:3, 4:4
en 5:5.
· Spelvormen met bal.
· Geen conditietraining.
· Plezier in de voetbalsport staat voorop.

E-jeugd (8 tot 10 jaar):
· Motoriek trainen.
· Veel op techniek trainen.
· Veel balcontacten.
· Veel spel- en wedstrijdvormen.
· Kleine partijspelen en eenvoudige positiespelen

D-jeugd (10 tot 12 jaar):
· Alle technische oefeningen zijn nu mogelijk.
· Technische vorming onder weerstand, dus in wedstrijdsituaties.
· Positie- en partijspelen, zelfs 11 tegen 11.
· Begrippen als vrijlopen en dekken wordt nu duidelijk.
· Veel spelsituaties trainen.
· Looptechniek.
· Conditievormen met en zonder bal.

C-jeugd (12 tot 14 jaar):
· Nooit krachttrainingen.
· Mentale prestatie.
· Aandacht voor individuele problemen (pubertijd).
· Technische vaardigheden trainen onder weerstand.
· Aandacht voor de handelingssnelheid.
· Oefenen op spelhervattingen.
· Wedstrijdtactiek.
· Looptechniek.

B-jeugd (14 tot 16 jaar):
· Wedstrijdsituaties met veel weerstand en in hoog tempo trainen.
· Technische elementen verbeteren.
· Trainen op snelheid en duur.
· Wedstrijd tactiek (praktisch/theoretisch).
· Aandacht voor individuele problemen (pubertijd).
· Taken binnen het team (praktisch/theoretisch).
· Tactische aspecten trainen met de hele groep of met linies.
· Mentale prestatie.
· Looptechniek

A-jeugd (16 tot 18 jaar):
· Alle technische facetten van het spel onder de hoogte weerstand leren beheersen.
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· Spelhervattingen, eventueel ook individueel trainen.
· Wedstrijd gerichte trainingen.
· Conditie optimaal in orde brengen.
· Mentale prestatie.

Noot:
Het trainen in een “rijtje” waardoor spelers langdurig stilstaan moet zoveel mogelijk
worden voorkomen. Door deze vorm zullen spelers sneller uit hun concentratie zijn en
zullen spelers afkoelen waardoor blessures kunnen ontstaan en is het plezier in de
oefening in de meeste gevallen te verwaarlozen.

Mentale opbouw

F-jeugd (6 tot 8 jaar):
· Plezier bijbrengen in het voetbalspel.

E-jeugd (8 tot 10 jaar):
· Sportieve wedstrijdhouding.
· Leren omgaan met leiding.
· Leren omgaan met medespelers.

D-jeugd (10 tot 12 jaar):
· Omgaan met winst en verlies.
· Accepteren van wedstrijdleiding.
· Accepteren van instructies van trainers/leiders.
· Accepteren van correcties van trainers/leiders

C-jeugd (12 tot 14 jaar):
· Gezonde lichaamsverzorging.
· Controle over emotie.
· Winnaarmentaliteit kweken.
· Initiatief nemen en coachen.
· Zelfvertrouwen stimuleren.
· Taakgericht kunnen werken.
· Accepteren van positieve en negatieve kritiek.

B-jeugd (14 tot 16 jaar):
· Inzicht in mentaliteit van de tegenstanders.
· Zelfkritiek.
· Prestatie bewust zijn.
· Accepteren correctie medespelers.
· Zelfstandigheid.
· Groepsgericht kunnen werken.
· Winnaarmentaliteit kweken.

A-jeugd (16 tot 18 jaar):
· Prestatie kunnen leveren.
· Inzicht in realistische verwachtingen t.a.v. voetballoopbaan.
· Perfectionisme t.a.v. techniek, tactiek, mentaliteit en conditie.
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· Winnaarmentaliteit kweken.

Lichaamsverzorging:
Bij iedere leeftijdsgroep moet er bij zowel trainingen als wedstrijden worden gedoucht.
Spelers moeten altijd een handdoek, badslippers, schoon ondergoed en een schoon tenue
bij zich hebben. De leiders dienen dit ook te controleren en eventueel maatregelen te
nemen indien spelers zich niet aan de regels houden.

Keepersopleiding:

Algemeen:
· Doel van het plan is het vroegtijdig beginnen met het selecteren van spelers die
aanleg voor en vooral plezier hebben in het keepen. Deze spelers dan zodanig
opleiden en begeleiden, dat er goede en betrouwbare keepers uit naar voren
komen.

Hoe worden keepers opgeleid bij AD ‘69?

Dit gebeurt in twee fasen:
· Het op doel zetten van de juiste spelers.
· Opleiden/begeleiden keepers

Fase 1
· De keuze hiervan zal hoofdzakelijk plaatsvinden bij de E-jeugd spelers. De spelers
die graag willen keepen melden zich vaak vanzelf.
· Rouleren van de spelers, iedere wedstrijd een andere speler op doel. Na de
wedstrijd deze speler beoordelen op aanleg en wat hij er zelf van vindt! (vooral bij
de F-jes)

Fase 2
· Met de spelers (keepers) die mogelijkheden hebben en zelf ook willen doorgaan
als keeper wordt vervolgens gestart met het structureel en planmatig opleiden.
Dit wordt uitgevoerd door een speciaal hiervoor aangestelde oefenmeester die
b.v. zelf ook ruime ervaring heeft of heeft gehad als keeper.

Binnen de opleidingsstructuur van AD ’69 is er ruimte gemaakt voor een hoofd 
keeperstrainer. Deze persoon is verantwoordelijk voor de keepers in de gehele breedte. Deze 
trainer zal ook wedstrijden bezoeken om beter inzicht te krijgen waarop getraind dient te 
worden. De hoofd keeperstrainer traint zelf de keepers van het 1e, 2de, 3e elftal en de A-jeugd. 
Zonodig zullen onder verantwoordelijkheid van de hoofd keeperstrainer meerdere 
keeperstrainers actief zijn. De hoofd keeperstrainer zal structureel kaderoverleg bijwonen.

Terreinconsul:
De aanstelling van deze functionaris wordt gedaan door de KNVB, district Oost. Deze 
persoon zal verantwoordelijk zijn voor afgelasting van wedstrijden naar aanleiding van 
slechte speelvelden door bijvoorbeeld slecht weer. Tevens kan de terreinconsul trainingen 
afgelasten. Beslissingen van de terreinconsul zijn bindend en een ieder binnen de club dient 
zijn beslissing te accepteren en na te leven.

Wedstrijdkleding:
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AD ’69 wil naar buiten toe herkenbaar zijn. AD ’69 streeft er naar om alle teams van dezelfde 
(sponsor) wedstrijdkleding te voorzien. In de komende jaren zal uniformiteit hoog in het 
vaandel staan. Indien wedstrijdkleding of aanverwante artikelen, zoals spelerstassen, worden 
aangeschaft dient dit altijd in overleg te gaan met het hoofdbestuur c.q. de sponsorcommissie.

Het tenue ziet er als volgt uit:
Shirt : groen
Broek : wit
Kousen : groen
Het is de bedoeling, dat iedereen voor aanvang van het seizoen een dergelijk tenue in
bezit heeft. In principe zijn alle teams binnen AD ’69 voorzien van een sponsor. Sommige 
teams alleen shirtjes, andere teams zijn voorzien van gesponsorde complete tenues. Voor 
shirtsponsoring en de daaraan verbonden voorwaarden wordt verwezen naar de 
sponsorcommissie.

AD ’69 zal met ingang van het seizoen 2007-2008 een uitleensysteem van wedstrijdkleding 
invoeren. Dit wil zeggen dat voorafgaande aan het seizoen op basis van een contract kleding 
zal worden uitgegeven aan de spelers. De spelers dienen hiervoor te tekenen en gaan accoord 
in geval van verlies en/of beschadiging van een kledingstuk AD ’69 schadeloos te stellen. De 
tarieven zijn conform marktprijzen en zullen voorafgaande aan het seizoen worden 
bekendgemaakt.

Strafcommissie:
De strafcommissie is bevoegd om bij een directe veldverwijdering of overige
wanordelijkheden van een speler/team, namens het bestuur tot strafbepalingen over te
gaan. De commissie vergadert, indien nodig, op de maandag na het plaatsvinden van de
door de strafcommissie te beoordelen gebeurtenis.
De commissie bestaat uit:
– een voorzitter (lid technische commissie en/of bestuur)
– een secretaris (kan een kaderlid of spelend lid zijn)
– een lid (spelend lid)
Van een vergadering wordt verslag gemaakt. Een kopie zal ter beschikking worden
gesteld aan het bestuur.

Scheidsrechtersbegeleider:
De scheidsrechtersbegeleider verzorgt de begeleiding van de verenigingsscheidsrechters.
Hij draagt zorg voor het kenbaar maken van de spelregelwijzigingen en alle voor de
verenigingsscheidsrechter van belang zijnde zaken. De scheidsrechterbegeleider zal
minimaal twee keer per seizoen (voor aanvang nieuwe competitie en na afloop van de
winterstop) de verenigingsscheidsrechters alsmede de assistent scheidsrechter van AD ’69 
voor overleg/instructie bijeen roepen. Van een vergadering wordt verslag gemaakt. Een kopie 
zal ter beschikking worden gesteld aan het bestuur.

Overige voorwaarden:

Algemeen:
Om een optimale uitvoering te kunnen garanderen zal aan een aantal praktische
voorwaarden moeten voldaan worden. Het belangrijkste is dat het bestuur,
jeugdcommissie, technische commissie, trainers en begeleiders op een lijn zitten. Altijd
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zal rekening moeten worden gehouden met de financiële positie van de vereniging. Voor
het uitvoeren van het beleidsplan zal geld beschikbaar moeten komen vanuit de
vereniging en sponsoren.

Financiële voorwaarden:
· Aantrekken van gekwalificeerde trainers zoals omschreven in het plan.
· Representatieve sportkleding voor de elftallen.
· Medische verzorging. (verzorger)
· Goede jeugdtoernooien met aansprekende voetbalclubs.
· Opleidingsmogelijkheden voor trainers, begeleiders en scheidsrechters.
· Beschikbaar stellen van trainingsmateriaal (ballen, doeltjes, hesjes etc) per
leeftijdscategorie.
· Tijdens de winterperiode beschikbaar stellen van zaalruimte en/of
kunstgrasvelden.

Voorwaarden ten behoeve van de accommodatie:
· Trainingsvelden dienen in goede constante conditie te verkeren.
· Voldoende trainingsruimte dient aanwezig te zijn. (velden)
· Verlichting op trainingsvelden.
· Schone opgeruimde kleedruimten met goede warmwatervoorziening.

Benutten van kwaliteit van spelers:
In een ideaal plaatje moet het mogelijk zijn de kwaliteiten te gebruiken van de
selectiespelers. Deze hebben een bepaald aanzien binnen de vereniging en hebben een
positieve uitwerking op jeugdspelers. Zij zouden jonge spelers kunnen trainen en
begeleiden. Door deze spelers actief te maken zal je hen “binden” aan de club. Je kunt
spelers stimuleren tot het volgen van een trainerscursus. Na hun actieve voetballoopbaan
zul je daarom extra plezier van hun kwaliteiten kunnen hebben.

Cultuur binnen de vereniging:
Cultuur binnen de vereniging moet ontstaan. In de eerste plaats moet een individuele
speler en familieleden zich thuis voelen bij de club. Normen en waarden spelen in de
cultuur van de vereniging een grote rol. AD ‘69 zal de normen en waarden binnen
alle gelederen van de vereniging bewaken ook op prestatief gebied.

Lidmaatschap leiders, trainers en commissieleden
Het bestuur heeft in het beleid opgenomen dat elke leider, trainer of commissielid lid moet 
zijn van de voetbalvereniging AD ‘69. Op het moment dat een leider, trainer of commissielid 
actief wordt binnen AD ‘69, zal hij zich moeten aanmelden als lid. Dit met uitzondering van 
de hoofdtrainer. Dit in verband met de regels van de KNVB.

Wat stelt de voetbalvereniging hier tegen over?
- Ieder aangemeld lid is lid van de KNVB en de voetbalvereniging AD ’69.
- Neemt deel aan de collectieve verzekering van de KNVB.
- Elke trainer/leider krijgt, indien beschikbaar, een windjack c.q. coachjack van een sponsor 
van AD ’69.
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Procedure bij kampioenschappen van jeugdteams:
De jeugdcommissie is verantwoordelijk voor de uitvoering van de procedure bij het behalen 
van een kampioenschap van de jeugdelftallen en zeventallen.
De procedure verloopt als volgt:
- Jeugdcoordinator is eindverantwoordelijk voor de organisatie bij kampioenschappen.
- Ieder speler/speelster krijgt bij een kampioenschap een bosje bloemen, alsmede de leiders en 
trainers.
- Van het kampioensteam wordt een foto gemaakt.
- Iedere speler/speelster krijgt een oorkonde.
- Iedere speler/speelster krijgt na afloop in de kantine twee consumpties aangeboden. Dit kan 
in de vorm van eten en drinken zijn.

Procedure bij kampioenschappen van seniorenteams:
Het bestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering van de procedure bij het behalen van een 
kampioenschap of periodetitel bij de senioren.
De procedure verloopt als volgt:
- Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de organisatie bij kampioenschappen.
- Ieder teamspeler/speelster krijgt bij een kampioenschap een bosje bloemen, alsmede de 
leiders en trainers.
- Van kampioensteam wordt een foto gemaakt.
- Op het veld wordt aan de aanvoeder een fles champagne aangeboden.
- In de kantine van de voetbalvereniging kan in de avond een receptie worden gegeven door 
het kampioenselftal. Hierbij worden een aantal consumptiebonnen uitgereikt aan het elftal. 
Kosten voor overig drank is/zijn voor het elftal zelf.

Procedure periodekampioenschap:
Het bestuur is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de procedure met betrekking tot het 
winnen van een periode. De aanvoerder van het team zal een bosje bloemen worden 
overhandigd alsmede consumptiebonnen waarmee iedere speler een consumptie mag nuttigen 
in de kantine.

Kantinebonnen per elftal:
Aan het begin van de competitie zullen aan ieder elftal een tal van kantinebonnen worden 
uitgereikt waarmee tegen gereduceerd tarief een consumptie kan worden genuttigd. Deze 
bonnen zijn gelimiteerd per elftal per seizoen. Echter dit geldt alleen voor de seniorenteams 
van AD ’69. De jeugdteams zullen zoals reeds eerder vermeld ook enkele consumpties krijgen 
per jaar.

Procedure boete’s KNVB:
De door de KNVB opgelegde boetes voor een rode of gele kaart worden voortaan rechtstreeks 
op de geschorste speler verhaald. Achterliggende gedachte bij dit beleid is dat een speler dient 
te realiseren, dat hij zich op het veld behoort te gedragen en dat hij - in het geval van niet doen 
- zelf maar op moet draaien voor de financiële gevolgen. De uitvoering van dit beleid ligt bij 
de wedstrijdsecretaris en hij/zij zal zorg dragen voor de administratieve afwikkeling.

Plan van aanpak:
Het technische beleidsplan gaat uit van een korte- en een lange termijn planning. Deze 
planningen zullen in de diverse deelbeleidsplannen terugkomen waarbij wordt aangegeven 
waar de prioriteiten liggen. Voordat men komt tot daadwerkelijke beleidsvoering is het 
noodzakelijke een haalbaar beleidsplan op te stellen. Vanuit dit beleidsplan wordt ieder jaar 
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een actieplan opgesteld. Een belangrijke voorwaarde hierbij is het realiteitsgehalte van het 
actieplan. Als dit plan ver weg staat van de realiteit wordt een succesvolle uitvoering ervan 
belemmerd. Het is dan ook belangrijk om de taken en functies goed en duidelijk te 
beschrijven en er op toe te zien dat deze conform het beleidsplan worden vervuld/ingevuld.

Dit is de eerste versie van het technisch beleidsplan. Indien noodzakelijk kan dit plan 
worden aangepast, zullen er dingen worden toegevoegd of zullen er dingen worden 
verwijderd. Het is ook mogelijk dat structuren binnen de vereniging kunnen 
veranderen. Ook dan zal dit plan worden aangepast.

Om met dit beleidsplan tot een goede uitwerking te komen dient men er volledig achter te 
staan. Met als uitgangspunten

• Het tot stand brengen van een goede jeugdopleiding
• Alle elftallen van A.D.’69 moeten attractief- en herkenbaar voetbal spelen
• De prestatie-elftallen moeten sportief naar een hoger niveau
• De doorstroming binnen de vereniging moet zo optimaal mogelijk verlopen

heeft de technische commissie zorgvuldig aan dit plan gewerkt met als motto:  

             SAMEN DE SCHOUDERS ONDER
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