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 “Met plezier naar volwassenheid” 

INLEIDING:  

Het beleidsplan is ontworpen om een gezamenlijke visie ofwel gezamenlijk idee van 

succesbeleving tot stand te brengen. Het beleidsplan meidenvoetbal is een afgeleide van 

onze kernwaarden verbinden, ontwikkelen, inspannen en ontspannen. Het beleidsplan 

meidenvoetbal kan op basis van voortschrijdend inzicht worden geactualiseerd. Eigenaar van 

het document is de Commissie Meidenvoetbal. In de Voetbal Commissie (waar naast de  

Commissie Meidenvoetbal ook vertegenwoordigers van de Senioren Commissie, de 

Prestatieve Commissie en de Jeugd Commissie deel van uitmaken, ieder met hun eigen 

beleidsstuk) worden de diverse beleidsstukken op elkaar afgestemd.  

 

SAMENSTELLING TECHNISCHE COMMISSIE:  

De Technische Commissie binnen de meiden afdeling bestaat uit de leeftijdscoördinatoren, 

een voor MO15 t/m vrouwen en een voor MO9 t/m MO13. Zij verzorgen zowel de 

prestatieve en de recreatieve teams en zijn het aanspreekpunt voor leiders en trainers. 

 

TAKEN 

1) Ontwikkelen van prestatief beleid voor de meiden afdeling 

2) Implementatie en handhaven van het vastgestelde beleid met afspraken 

3) Verbinding tussen het technisch beleid van de prestatie- en de recreatietak  

 

DOELSTELLING TOT 2020 

De hoofddoelstelling is om de speelsters met veel plezier de voetbalsport te laten 

beoefenen. Het Technisch beleidsplan is bedoeld om zorg te dragen voor de opleiding van de 

gehele jeugd van F-pupil tot A-junior, waardoor speelsters uiteindelijk met een goede 

bagage doorstromen naar de vrouwen. Elke speelster moet in principe zo hoog mogelijk 

spelen, om zich zo optimaal mogelijk te kunnen ontwikkelen. Dit betekent dat bij de 

jeugdopleiding de ontwikkeling van de speelster vooropgesteld wordt. Daarnaast moet er 

ruimte zijn voor recreatie voetbal waar plezier de factor is, hierbij is acceptatie van 

medespelers en kader belangrijk. 

    Huidig   Gewenst 

Vrouwen 1 zondag  4de klasse  2de klasse (2020) 

Vrouwen 2 zondag  4de klasse  3de / 4e klasse zondag (2020) 

MO19-1   2de klasse  1ste – hoofdklasse (2019) 

MO19-2        -   2de klasse (2020) 

MO17-1   2de klasse  1ste – hoofdklasse (2019) 

MO17-2        -   2de klasse (2020) 

MO15-1   1ste klasse  hoofdklasse (2019) 

MO15-2   2ste klasse  1ste (2019) 

MO13-1   1ste klasse  2de – 1ste klasse (2018) 

MO13-2   2de klasse  2de – 1ste klasse (2019) 

MO11-1   2de klasse  1ste klasse (2019) 

MO11-2 t/m MO9-2  nader te bepalen 



KWALITEITSDOELSTELLING:  

Een zo groot mogelijke herkenbaarheid (een rode draad in de opleiding) in: 

1. Ontwikkeling (deskundige en gepassioneerde trainers, talentherkenning (interne 

scouting). meetrainen met een oudere groep of hoger spelend team) 

2. Binding (zichtbaarheid en inzet van oudere selectiespelers binnen de vereniging) 

3. Spelniveau, speelwijze (aanvallend, initiatiefrijk en dynamisch, fair-play) 

4. Prestatie (presteren en handhaving klasse) 

Deze waarden borgen de behoeften, continuïteit en kwaliteit van prestatief ingestelde leden 

van ATC’65. Aanpassing van de trainingstijden naar gelang de indeling van de teams 

(prestatie of recreatie) kan tot de mogelijkheden behoren. 

 

ROL KADER EN OUDERS:  

Het kader is verantwoordelijk voor de wedstrijdopstelling en het coachen van het team. 

Ouders hebben hierbij vooral een ondersteunende rol door het team positief aan te 

moedigen. Het kader zorgt voor de ontvangst van de tegenstander en de bijbehorende 

administratieve afhandeling van de wedstrijd. Daarnaast vervult hij/zij organisatorische 

taken zoals het communiceren met ouders en/of spelers over trainingen, wedstrijden, 

toernooien en eventuele andere zaken. 

 

Trainers zorgen ervoor dat spelers zich voetbaltechnisch kunnen ontwikkelen door oefenstof 

te verstrekken die passen bij het niveau en beleving van de spelers en het team. 

Zowel kader als ouders hebben een voorbeeldfunctie in uitstraling en gedrag naar de 

spelers. Positief coachen staat bij ATC’65 hoog in het vaandel. Spelers worden daarom 

taakgericht aangestuurd en beloond voor de inspanning. Doelstellingen zijn realistisch en 

haalbaar. Kritiek wordt op de juiste manier en het juiste moment op een constructieve 

manier gebracht met als doel om de speler en/of het team te laten leren en verbeteren. 

 

KENMERKEN VROUWEN SENIOREN 

Positieve uitstraling en voorbeeldgedrag naar de jeugd (junioren en pupillen) 

Bijdrage leveren aan deze groep meiden door afwisselend trainingsassistentie verlenen en 

wedstrijden te fluiten. Hand en span diensten binnen de vereniging leveren. 

 

LEEFTIJDSGEBONDEN KENMERKEN JUNIOREN  

In de MO15, MO17 en MO19 wordt speelsters geleerd samen te werken als team en elkaar 

te coachen en ondersteunen vanuit de teamtaak. Binnen de juniorenteams speelt het 

teambuildingsproces een dominantere rol. 

 

De geleerde technische vaardigheden worden toegepast in een complexer geheel. 

 

LEEFTIJDSGEBONDEN KENMERKEN PUPILLEN  

In de MO9 worden spelers spelenderwijs geleerd de bal individueel te beheersen (ik en de 

bal) 

In de MO11  worden spelers geleerd een relatie te leggen met medespelers (ik, jij en de bal) 

In de MO13 leeftijd worden spelers geleerd om te spelen vanuit een taak binnen een linie.  

 

Samen met vriendinnetjes in een team voetbal spelen. Door ontwikkelen van de motoriek, 

met techniek en drive wordt de basis gelegd voor plezier in voetballen. 


