
Voetbal Technisch
Plan

AFC IJburg

1



Versie # Datum Wijzigingen/aanvullingen

04 6 februari 2020 ● Titels aangepast (Voetbal technisch plan, voetbalcommissie en
voetbalcoördinator)

● Opmaak aangepast
● Volgorde hoofdstukken aangepast
● Nieuwe indeling Voetbalcommissie opgenomen
● Aanvullingen indeling wachtlijst opgenomen

05 16 november
2022

● Spelprincipes zijn toegevoegd
● Eenduidig beleid voor jongens en meiden opgenomen met verwijzing naar

KNVB beleid
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Over AFC IJburg

Visie
Wij geloven dat voetbal verbindt en voor iedereen
is. Voetbal is een plek waar iedereen kan leren,
waar iedereen zich kan ontwikkelen en groeien,
zowel fysiek als mentaal. Voetbal draait niet alleen
om winnen, maar vooral om teamwerk en het
beste uit jezelf halen, dan komt plezier vanzelf.
Voetbal draait om passie en plezier met respect
voor iedereen, de club, de bezoekers, de
trainers:trainsters en alle vrijwilligers.
Wij geloven dat we dit waar kunnen maken als er
een financieel gezonde vereniging bestaat.

Missie
Wij willen dat iedereen zich thuis voelt bij AFC
IJburg en zich kan ontwikkelen. Het is onze missie
om alle spelers uit te dagen en om te leren gaan
met tegenslagen in voetbal. We willen een plek
bieden voor iedereen en meer specifiek willen we
het meidenvoetbal prominenter op de kaart zetten.

Club principes
Dat doen we vanuit vier club principes:

● Voetbal is voor iedereen en doe je samen
● Het beste uit jezelf halen
● Oog hebben voor alles en iedereen
● Veiligheid voor alles
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Doelstellingen
Spelers worden gestimuleerd om zich te
ontwikkelen. Dat kan zijn doorstroom naar
senioren teams, ontwikkeling als (jeugdige) trainer
of als scheidsrechter, of door een andere bijdrage
te leveren aan AFC IJburg.
Het is onze ambitie om prestatieve teams
(selectie) minimaal in de 1ste klasse te laten
spelen. Recreatieve teams (niet selectie) spelen in
klasse 3 tot en met 6, afhankelijk van niveau.

Overal waar de mannelijke vorm wordt gebruikt in
dit document kan ook de vrouwelijke vorm worden
gelezen.

Voetbalcommissie
De Voetbalcommissie staat voor de vertaling van
de visie en missie van AFC IJburg naar concrete
doelen en resultaten voor spelers en
trainers:trainsters. De Voetbalcommissie ontwikkelt
en bewaakt het beleid samen met
trainers:trainsters en spelers. Deze wordt vertaald
in voor iedereen herkenbare handvatten. De
Voetbalcommissie bestaat uit de bovenbouw
(Onder 16 tot en met Senioren), de middenbouw
(Onder 12 tot en met Onder 15) en de onderbouw
(Welpen tot en met Onder 11). De boven-, midden-
en onderbouw hebben elk een Manager.

Elke categorie kent ook één of twee Technisch
Managers, die verantwoordelijk zijn voor het
inhoudelijk beleid en uitvoering. De Technisch
Managers ontwikkelen en bewaken de toepassing
van een speelwijze en de spelprincipes en
ondersteunen de trainers:trainsters bij het
toepassen hiervan. Zij worden daarbij ondersteund

door de hoofdtrainer. Dit is de trainer van het 1e
selectieteam van elke lichting, die mede
verantwoordelijk is voor het opleiden en
begeleiden van de (ouder)trainers:trainsters in
zijn/haar lichting. De Technisch Managers
ontwikkelen, in samenwerking met
selectietrainers:trainsters en
niet-selectietrainers:trainsters, trainingsvormen en
instrumenten die bijdragen aan het plezier en de
ontwikkeling van spelers. Het idee achter de
speelwijze is dat deze uitwisselbaar is tussen de
teams en bijdraagt aan een herkenbare AFC
IJburg stijl. Daarnaast bewaken en begeleiden de
Technisch Managers, in samenwerking met de
Voetbalcoördinatoren, het herindelingsproces.
De Technische Managers leggen verantwoording
af aan het Hoofd opleidingen die zitting heeft in de
Voetbalcommissie.

Naast de Technisch Managers kent elke categorie
een Voetbalcoördinator voor elke lichting. De
Voetbalcoördinatoren zijn het aanspreekpunt voor
de spelers, trainers:trainsters, leiders en ouders
van de betreffende lichting. De
Voetbalcoördinatoren dragen zorg voor de
communicatie met de teams vanuit de club, vanuit
andere clubs en andersom. Uitgangspunt is dat de
teams hierna zelf zorgdragen voor het vervolg.

Ter ondersteuning van de Voetbalcommissie
kennen we een vertegenwoordiger van de
Jeugdige trainers:trainsters, een Opleidings- &
Partner Manager en de ondersteuning vanuit de
commissie “Sportiviteit & Respect”. De Jeugdige
trainers:trainsters bestaan uit spelers die naast het
voetballen graag invulling geven aan andere
talenten en willen groeien naar een volwaardige rol
als zelfstandig Trainer:trainster. De Opleidings- en
Partner Manager is de schakel met het KNVB
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opleidingsprogramma en partnerclubs die
bijdragen aan de ontwikkeling van AFC IJburg. De
commissie “Sportiviteit & Respect” biedt
ondersteuning bij calamiteiten en ongewenst
gedrag.

Speelstijlen, opstelling en
speeltijd
In het najaar van 2018 is samen met de
trainers:trainsters van gedachten gewisseld over
speelstijlen, spelprincipes, coaching en
teamafspraken. De uitkomsten hiervan zijn
vastgelegd in een speelstijlen document, dat de
basis vormt voor instructie, oefenmateriaal en
richtlijnen. Dit document wordt steeds verder
bijgewerkt aan de hand van nieuwe inzichten.

De spelprincipes zijn
● 1:1 winnen
● proactief verdedigen
● ruimte creeren
● diepte voor breedte
● omschakelen

Tijdens circuittrainingen wordt onder
begeleiding van de TM getraind aan de hand van
de spelprincipes. Daarmee worden

trainers:trainsters en spelers spelenderwijs
geleerd te spelen volgens de spelprincipes.

Tevens wordt van een selectietrainer verwacht
dat hij/zij tijdens een aantal bijeenkomsten
aanwezig is om trainers:trainster van de lichting
te begeleiden bij het toepassen van de
spelprincipes.

O8 – O12
Er wordt 6 tegen 6 gespeeld op een kwart veld
voor de O8, O9 en O10.
Er wordt 8 tegen 8 gespeeld op een half veld voor
de O11 en O12 gespeeld.
Advies opstelling voor de O8-O10: 1-3-2
Advies opstelling voor de O11-O12: 1-3-3-

O13 tot en ouder
O13 en ouder spelen op een heel veld 11 tegen
11. AFC IJburg geeft voor deze leeftijdscaregorie
de voorkeur aan het klassieke 1-4-3-3 systeem,
omdat de veldbezetting in dit systeem optimaal is
in lengte en in de breedte. Tussen de posities
ontstaan de “driehoekjes” en heb je altijd twee
afspeelmogelijkheden. Bij de zijkanten en centrum
ontstaat veel ruimte om doorheen te kunnen
voetballen (aanvallend spel).
Dit systeem geeft ook de mogelijkheid om
defensief te kunnen spelen. Door bijvoorbeeld 1
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van de 2 spitsen minder aanvallend te laten spelen
en het middenveld te versterken. Men praat dan
over 1-4-4-2 systeem.

Speeltijd wedstrijden
AFC IJburg verwacht dat een
trainer:trainster/coach tijdens een wedstrijd
evenredig om gaat met de speeltijd voor alle
spelers. Dit kan niet tot op de minuut nauwkeurig.
Niet-selectieteams kunnen gebruik maken van
doorwisselen.

Voor selectieteams gelden de volgende richtlijnen:
● Een selectieteam start meestal in de

sterkste opstelling;
● Van selectiespelers wordt een actieve

houding gevraagd tijdens wedstrijden en
trainingen;

● Als een speler een opdracht niet goed of
minder goed uitvoert kan de Trainer/Coach
beslissen een wissel toe te passen;

● Bij selectieteams is er geen minimum
speeltijd en wordt er gekeken naar de
ontwikkeling van spelers;

● Als een selectieteam in de eerste klasse of
hoger speelt mag er slechts drie maal
gewisseld worden.

Ontwikkeling en lenen van
spelers

Meetrainen
Spelers kunnen na de winterstop meetrainen met
een selectieteam uit dezelfde lichting in het kader
van de herindeling van teams. Dit gebeurt in
overleg tussen de betrokken trainers:trainsters en
de Technische Manager.

Lenen
Het kan voorkomen dat teams voor wedstrijden
onvoldoende spelers hebben als gevolg van
blessures, tussentijdse opzeggingen of om privé
redenen. In dat geval kunnen speelgerechtigde
spelers uit andere teams worden "geleend".
Belangrijke richtlijnen daarbij zijn:

● trainers:trainsters lenen altijd spelers uit
lagere teams;

● trainers:trainsters lenen altijd in overleg
met de trainer:trainster van het team

waarvan geleend wordt en informeren de
Voetbalcoördinator;

● trainers:trainsters voorkomen dat niet altijd
dezelfde speler wordt geleend;

● Geleende spelers beginnen in principe op
de bank.

Ontwikkeling van spelers en het belang van AFC
IJburg zijn belangrijker dan het teambelang. Er
wordt van de trainer:trainster/coach verwacht
elkaar te helpen, samen te werken én begrip te
hebben voor elkaars uitdagingen.

Leenschema
● O19-1 leent eerst bij O17-1, daarna O17-2
● O17-1 leent eerst bij O17-2, daarna O15-1
● O15-1 leent eerst bij O15-2, daarna

O14-1, daarna O13-1
● O15-2 leent eerst bij O15-3, O15-4,

daarna O14-1(zaterdag en zondag),
O14-2

● O14-1 leent eerst bij O14-2, O14-1
(zondag) en daarna O13-1 en O13-2

● O13-1 leent eerst bij O13-2, daarna bij
O12-1

● O13-2 leent eerst bij O12-1, daarna bij
O12-2

● O12-1 leent eerst bij O12-2, daarna bij de
O11-1

● O11-1 leent eerst bij O11-2, daarna bij de
O10-1
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Teamindelingen

Plezier en ontwikkeling hand in
hand
AFC IJburg heeft als doel spelers op hun eigen
(weerstand)niveau te laten spelen, om daarmee
ontwikkeling en uitdaging maximaal te
ondersteunen. Alle spelers spelen op een voor hen
passend niveau met hun leeftijdsgenoten. Een
speler uit de O15 speelt bijvoorbeeld in een team
met alleen kinderen die op 1 januari van het
lopende seizoen 14 zijn.
Het is niet toegestaan om kinderen in een jongere
leeftijdscategorie te laten spelen dan waartoe zij
zelf behoren. Ontwikkeling van spelers gaat voor
op het samenstellen van het sterkste team.
Er zijn enkele uitzonderingen op deze regel:

● Spelers zijn vanwege hun fysiek (lengte,
kracht) niet in staat volwaardig mee te
voetballen met hun leeftijdsgenoten

● Er zijn in een specifieke leeftijdscategorie
te weinig spelers.

Naast indeling op (weerstands)niveau houden we
rekening met de samenstelling van het team,
sociaal en voetbaltechnische verdeling van
kwaliteiten, en het gedrag van spelers. Zo wordt
de ontwikkeling van elke speler optimaal
gestimuleerd binnen de kaders van de
mogelijkheden.
Uitschieters te ver naar boven (speelt veel alleen,
geeft bal niet af, geen uitdaging) en te ver naar
beneden (krijgt nooit een bal) zijn voor de
spelbeleving en het spelplezier van een speler
individueel en de cohesie binnen het team niet
wenselijk.

AFC IJburg maakt een onderscheid tussen
selectie- en niet-selectieteams bij de
teamindelingen.
Selectieteams trainen meerdere malen per week,
bij voldoende veldcapaciteit, en hebben een
gediplomeerd trainer, indien beschikbaar. De
komende seizoenen is de veldcapaciteit beperkt
en is de verwachting dat selectieteams niet meer
kunnen trainen dan breedte teams. Het
ambitieniveau voor de selectieteams in de
onderbouw is voor de 1e selectie teams
hoofdklasse of hoger, voor de 2e selectieteams 1e
klasse. Voor de midden- en bovenbouw is het
ambitieniveau voor 1e selectieteams divisie.

Wanneer worden teams opnieuw
ingedeeld?
Teams worden één maal per jaar ingedeeld en
vastgesteld. De nieuwe indeling wordt voor het
einde van het seizoen gepubliceerd op de website
van AFC IJburg. Om de sociale cohesie van een
team in stand te houden delen we teams niet elk
seizoen helemaal opnieuw in. Teams blijven in
principe zoveel mogelijk bij elkaar.
Teams worden opnieuw ingedeeld in de
onderstaande gevallen:

● De overgang van Welpen naar O8 (6
tegen 6, kwart veld),

● De overgang van O10 naar O11 (8 tegen
8, half veld), en

● De overgang van O12 naar O13 (11 tegen
11, heel veld).

● In de tussenliggende overgangen blijven
de niet-selectieteams zoveel als mogelijk
bij elkaar.
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Hierbij is nadrukkelijk aandacht voor de lagere en
laagste teams. Te allen tijde willen we voorkomen
dat er een laagste team ontstaat, waarin te veel
spelers met beperkte voetbalkwaliteiten of
gedragsproblemen worden geplaatst.

Opzeggingen en vorming van selectieteams
kunnen aanleiding zijn om binnen de niet
selectieteams wijzigingen door te voeren.
Uitzonderingen hierop zijn de volgende situaties:

● Als de groepsdynamiek in een team is
ontwricht. In goed overleg wordt met alle
betrokkenen de beste oplossing
vastgesteld. Het alleen herplaatsen van
een speler met gedragsproblemen leidt
meestal niet tot een oplossing.

● Ervaring leert dat door de beperkte
hoeveelheid spelers in de bovenbouw er
noodgedwongen meer verschuivingen
nodig zijn.

Het formeren van selectieteams
De selectieteams zijn prestatiegericht. Ambitie is
om met een selectieteam minimaal eerste klasse
te spelen. Daarom worden één maal per jaar
nieuwe teams gevormd, die op basis van kwaliteit
en samenstelling van het nieuw te vormen team
worden samengesteld.

Bij het indelen van de selectieteams worden de
volgende indelingscriteria gehanteerd:

● Kwaliteit (technisch en tactisch);
● Mentaliteit (trainingsdiscipline, gedrag en

lerend vermogen);
● Balans tussen spelers (in gedrags- en

voetbalkenmerken).

Aantal selectieteams en aantal
spelers per team
Het aantal selectieteams per leeftijdscategorie is
gemaximeerd. Maximaal 25% van de spelers mag
in een selectieteam spelen. Dit betekent concreet
het volgende:

Aantal teams per
leeftijdscategorie

Aantal selectieteams

1 t/m 7 1
8 t/m 11 2

12 t/m 15 3

Het aantal spelers per team is hetzelfde voor
selectieteams en voor niet selectieteams. In zijn
algemeenheid geldt hoe ouder de

leeftijdscategorie, hoe groter de kans op
tussentijdse uitval door blessures, school, werk,
etc. Hier houden we rekening mee met het aantal
spelers per team. Idealiter heeft een team
onderstaande aantal spelers:

Leeftijdscategorie Maximaal aantal
spelers per team

Welpen 10
O8 t/m O10 9
O11 t/m O12 11
O13 t/m O14 15
O15 t/m O16 16
O17 t/m O23 17

Geen wisselingen tijdens het
seizoen
Er wordt in de loop van een seizoen niet gewisseld
van spelers. Alleen in de volgende uitzonderlijke
situaties kan, na goed overleg met de manager
van de onder-, midden- of bovenbouw, besloten
worden om hier een uitzondering op te maken:

● Een speler komt niet aan voetballen toe en
samen zijn we het er over eens dat dit
onoverkomelijk en schadelijk is voor de
speler,

● Een speler vertoont uitzonderlijk gedrag
en samen zijn we het er over eens dat dit
onoverkomelijk en schadelijk is voor de
speler en het team.

● Een speler is voor meer dan 3 maanden
geblesseerd of besluit te stoppen bij AFC
IJburg. In die gevallen is het toegestaan
om spelers te laten instromen van andere
teams.

Bij pesten wordt geen uitzondering gemaakt en
wordt verwacht dat de algemeen bekende pest
protocollen worden toegepast. Dat betekent dat
gedrag door de trainer:trainster en/of leider in een
aantal sessies gezamenlijk wordt besproken
binnen het team. Hierbij kan ondersteuning
worden geboden vanuit de commissie “Sportiviteit
& Respect”.

Indeling keepers
Keepers nemen een bijzonder positie in bij het
teamindelingsproces, omdat zij een vaste positie
innemen in een team.
Vanaf de O12-teams is het streven om selectie- en
niet selectieteams te voorzien van een vaste
keeper. Vanaf de O10 is het streven om keepers
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apart te trainen om te zorgen dat er op termijn
voldoende keepers beschikbaar zijn. Bij het
indelen van een keeper in een team wordt de
voetbalkwaliteit vanuit de keeperspositie
beoordeeld.

Indeling meiden
Sinds het seizoen 2021-2022 maken we geen
onderscheid tussen jongens en meiden.
Daarmee is het voor het Jeugdvoetbal één
organisatie geworden. Daarmee hebben we één
beleid dat AFC IJburg voor iedereen toepast.
Uiteraard blijft er aandacht voor de fysieke
verschillen tussen meiden en jongens en hebben
we oog voor de verschillende dynamiek in
teams, maar werken we continu aan één beleid
voor iedereen.

Meiden worden bij de Welpen in een gemengd
team ingedeeld. Dit omdat meiden vaak later
instromen dan jongens en we niet direct een
meidenteam kunnen samenstellen.

Als de meiden doorstromen naar 08 of 09 kan
de speelster een keuze maken voor een
gemengd team of een meidenteam.

Meidenteams kunnen in een meidencompetitie
spelen of in een jongenscompetitie. Een
meidenteam dat in een jongenscompetitie
speelt wordt altijd ingedeeld in hun eigen
leeftijdscategorie. Het is mogelijk om met 1 jaar
dispensatie te spelen in een jongenscompetitie.

Meiden die in een jongensteam spelen, komen
altijd uit in hun eigen leeftijdscategorie tot en
met 012. Vanaf 013 kan er rekening gehouden
worden met fysieke verschillen.
AFC IJburg volgt voor de indelingen en
dispensatiemogelijkheden het beleid van de
KNVB.

Indeling jeugdige trainers:trainsters
Jeugdige trainers:trainsters starten bij de
Caroussel trainingen en stromen door naar de
teams. Bij de indeling in teams worden zij elk
seizoen ingedeeld bij het voor hen passende team
met de bedoeling dat zij elk seizoen kunnen
groeien in hun rol. Jeugdige trainers:trainsters
krijgen de kans om een selectieteam te trainen als

zij bewezen ervaring en overwicht hebben om het
succes van trainer:trainster en team te
waarborgen.

Indeling trainers:trainsters
Trainers:trainsters staan in principe niet langer dan
twee seizoenen voor hetzelfde team om de
ontwikkeling van het team en de spelers op niveau
te houden. Dit geldt niet voor de (onbetaalde)
ouder trainers:trainsters.

Aanvullingen vanaf de wachtlijst
Teams die in verband met opzeggingen nieuwe
spelers nodig hebben, worden aangevuld met
spelers van de wachtlijst. De volgorde van
inschrijving op de wachtlijst is bepalend voor de
volgorde van uitnodiging om lid te worden.
Bij de bovenbouw voldoet de wachtlijst niet altijd
om vrijgevallen plaatsen op te vullen. Als dat
aantoonbaar het geval is kunnen spelers van
buiten worden aangetrokken. Hiervoor is
instemming nodig van de manager bovenbouw.
Voor het indelen van spelers of speelsters van de
wachtlijst hanteren we de volgende
uitgangspunten:

● Vanwege het belang van teamcohesie
worden er niet meer dan vier wachtlijst
spelers per team ingedeeld bij de midden-
en bovenbouw en niet meer dan twee
wachtlijst spelers bij de onderbouw;

● Oud leden krijgen voorrang op de
wachtlijst als zij niet langer dan twee jaar
geleden hebben opgezegd en minimaal
één seizoen bij AFC IJburg hebben
gespeeld;

● Oud selectieteam spelers die nog steeds
op selectieniveau spelen kunnen in
aanmerking komen voor indeling in de
selectie. Daarbij wordt het
gelijkheidsprincipe gehanteerd. Is er een
gelijkwaardige of betere speler die al lid is
van AFC IJburg dan krijgt die persoon
voorrang. Het feit dat iemand oud
selectieteam speler is geeft geen recht op
een plaats in de selectie;

Proces
De verantwoordelijkheid voor het
teamindelingsproces ligt bij de Technisch Manager
(TM), die in het nieuwe seizoen met die lichting is
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belast. Hij/zij is verantwoordelijk voor een
evenwichtige teamindeling van alle teams in
zijn/haar lichting.
De coördinatie en communicatie van het
teamindelingsproces ligt in handen van de
Voetbalcoördinator(JC), die op dat moment met
die lichting is belast. De VC initieert het proces en
zorgt voor een goede afstemming en
communicatie met alle betrokkenen.
De TM van betreffende lichting volgt de spelers
gedurende het gehele seizoen bij trainingen en
wedstrijden.
Om spelers goed in te kunnen delen, wint de TM
informatie in bij trainers:trainsters en coaches,
worden toernooien gebruikt, worden spelers
uitgenodigd met andere teams mee te trainen
en/of te spelen en worden er wachtlijst trainingen
georganiseerd. Het organiseren van specifieke
selectietrainingen en selectiewedstrijden is niet
toegestaan.
De Voetbalcommissie controleert de
teamindelingen voordat de pre-finale indeling
wordt aangeboden aan het Bestuur. Het Bestuur
toetst of de teamindeling voldoet aan de
beleidsregels en uitgangspunten. Zowel
Voetbalcommissie als bestuur zijn gerechtigd
aanpassingen in de teamindeling door te voeren.
Over de teamindeling wordt niet met ouders en
kinderen gecommuniceerd. Vragen over de
indeling worden beantwoord ná publicatie van de
teamindeling op de website van AFC IJburg door
het Bestuur.
De teamindeling van alle teams wordt op één
moment gelijktijdig gepubliceerd voor alle teams.
Het teamindelingsproces wordt eind juni
afgesloten met de voetbalinformatiedag. Tijdens
de voetbalinformatiedag worden de leden door het
Bestuur kort bijgepraat over actuele
ontwikkelingen bij AFC IJburg en moeten per team
door de ouders de teamrollen (leider,
trainer:trainster, scheidsrechter, grensrechter)
worden ingevuld.

Opleiding trainers:trainsters

Opleiding Binnen de Club (OBC)
Voor het opleiden van trainers:trainsters en
beginnende trainers:trainsters werkt AFC IJburg
periodiek met een zogenaamde Opleiding Binnen
de Club (OBC). Volgens het train-de-trainer
principe krijgen trainers:trainsters inhoudelijke
aanwijzingen en pedagogische tips. De training

bestaat uit meerdere clinics en worden minimaal
tweemaal per jaar verzorgd.
De Technisch Managers van de onder-, midden-
en bovenbouw verzorgen de trainingen. Doel is om
trainers:trainsters en beginnende
trainers:trainsters trainingsstof en handvatten te
geven.

KNVB Opleidingen
AFC IJburg faciliteert de volgende, door de KNVB
aangeboden opleidingen, naast de OBC’s:
Voor alle opleidingen, behalve de KNVB
Pupillenopleiding, stelt AFC IJburg de voorwaarde
dat trainers:trainsters minimaal voor twee
seizoenen verbonden blijven aan de club.
trainers:tra
insters

Opleiding

O8 – O10 KNVB Pupillen

O10-O13 KNVB Pupillen/ Junioren/ Goalkeeper/
Coach C

O14 – O19 KNVB Junioren/ UEFA Youth/
Goalkeeper/ Coach C

Senioren Junioren/UEFA C/UEFA B/
Goalkeeper/Coach C

De begeleiders voor het volgen van een UEFA C

Youth opleiding zijn de Technisch Managers óf
trainers:trainsters met het reeds behaalde diploma
UEFA C Youth.
Voor het volgen van de opleidingen UEFA C, B en
Goalkeeper en Coach wordt verwacht dat de
trainer een team traint dat minimaal eerste klasse
speelt. Als dat niet binnen AFC IJburg kan moet
worden uitgeweken naar een andere vereniging.
Afspraken worden vastgelegd in een
opleidingsovereenkomst afgesloten.
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De volgende stappen worden in acht genomen bij de herindeling van teams:
Wat Wie Wanneer

Uitnodigen alle trainers:trainsters VC December
Brainstorm met alle trainers:trainsters: 80% indeling TM / trainers:trainsters December/ januari
Meetrainen met selectie Selectie trainers:trainsters Januari - maart
Concept indeling selectie Selectie trainers:trainsters eind maart
Eerste concept indeling niet-selectie obv ver-
schuivingen, opzeggingen, wachtlijst.
Afstemming met (keepers) trainers:trainsters

VC
(Keepers)
trainers:trainsters

Half mei

Finale concept indeling TM Begin mei
Vaststellen pre-finale indeling Voetbalcommissie Half mei
Vaststellen definitieve indeling Bestuur 1e week juni
Publicatie Bestuur 2e week juni
Beantwoorden vragen Technisch Manager Eind juni
Voetbal- informatiedag Iedereen Eind juni

In het proces zijn de volgende personen betrokken:

Stap VC TM T1 T2 VoCo B

Voetbalcommissie (VoCo) bepaalt aantallen teams voor het
nieuwe seizoen

x

TM informeert bij Trainer:trainster 1 (T1) en Trainer;trainster 2
(T2) over ontwikkeling van spelers

x x x

Toernooien, wedstrijden, trainingen en/of wachtlijsttrainingen om
verder inzicht te krijgen in ontwikkeling van spelers.

x x x

VC initieert en begeleidt proces herindeling x x x x

Concept teamindeling ter voorlegging aan Voetbalcommissie x x x

Vaststelling van indeling door Voetbalcommissie (VoCo) x

Vaststelling van indeling door Bestuur x

Publicatie van de nieuwe teamindeling via de website. x
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Het is aan het Bestuur, de Opleidingsmanager en
de Voetbalcommissie om een aanvraag te
erkennen en goed te keuren. Als een verzoek
wordt afgewezen zal dit schriftelijk worden gedeeld
en gemotiveerd met de trainer.

Individuele ontwikkeling
(selectie)trainers:trainsters
De Technisch Manager is belast met het geven
van advies aan de Voetbalcommissie over het
functioneren en de ontwikkeling van de
trainers:trainsters van de verschillende
(selectie-)teams van AFC IJburg. Het advies komt
volgens de hierna genoemde stappen tot stand.

● De Technisch Manager houdt twee keer
per jaar (einde of begin van het seizoen en
halverwege het seizoen) een
ontwikkelings- en beoordelingsgesprek, en
een voortgangsgesprek met de
(selectie)trainers:trainsters.

● In het ontwikkelings- en
beoordelingsgesprek worden de ambities
en wensen van de
(selectie)trainers:trainsters en de club
besproken voor het komende seizoen.
Tijdens datzelfde gesprek worden de
prestaties afgezet tegen de ambities van
het afgelopen seizoen.

● De Technisch Manager geeft binnen drie
weken na het voortgangs- en het
beoordelingsgesprek terugkoppeling aan
de Voetbalcommissie.

● De Technisch Manager informeert de
trainer over de haalbaarheid van de
wensen en het resultaat van het
beoordelingsgesprek. De Manager van de
onder-, midden- of bovenbouw van de
Voetbalcommissie informeert het Bestuur.

Overige documenten
Voor de overige regelingen van AFC IJburg
verwijzen we naar:

Algemeen
https://www.afcijburg.com

Huishoudelijk reglement
https://www.afcijburg.com/352/huishoudelijk-regle
ment/

Statuten
https://www.afcijburg.com/351/statuten/?type=1&fr
om=0
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