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INLEIDING:  
Het beleidsplan is ontworpen om een gezamenlijke visie ofwel gezamenlijk idee van 
succesbeleving tot stand te brengen. Het recreatief beleidsplan is een afgeleide van onze 
kernwaarden verbinden, ontwikkelen, inspannen en ontspannen. Het recreatief beleidsplan 
kan op basis van voortschrijdend inzicht worden geactualiseerd. Eigenaar van het document 
is de Senioren Commissie.  
Naast het recreatief beleidsplan is er ook een prestatief, jeugd en meiden beleidsplan. Als 
deze beleidsplannen worden door één overkoepelend beleidsplan verenigd tot één ATC’65 
beleid. 
 
SAMENSTELLING SENIORENCOMMISSIE:  
De Senioren Commissie bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een commissielid 
wedstrijdzaken.  
 
TAKEN: 

• Het ontwikkelen van het recreatief senioren beleid voor de vereniging; 
• Het implementatie en handhaven van het vastgestelde beleid en waar nodig 

bijstellen; 
• Het faciliteren van de senioren teams waar nodig; 
• Het organiseren, initiëren en monitoren van voetbalgerichte activiteiten en 

aanverwante activiteiten zoals b.v. toernooien, pubquiz en clubavonden. 
 
DOELSTELLINGEN: 
Doelstellingen van de seniorencommissie zijn hieronder kort neergezet. In de rest van het 
beleidsplan wordt er uitleg gegeven hoe deze doelstellingen worden behaald en eventueel 
uitgelegd.  

• Het behouden van contact tussen senioren teams en ATC’65;  
• Spelers indelen in een team waar ze zich het beste thuis voelen; 
• Indelen van teams zodat ze meedraaien in de top 75% van de competitie waarin zij 

ingedeeld zijn; 
• Zo veel mogelijk JO19 spelers te behouden en in het juiste team in te delen bij 

ATC’65 wanneer ze over gaan naar de senioren; 
• Het organiseren van ontspannende voetbal gerelateerde activiteiten bij ATC’65. 

  



ROL TEAMMANAGER, COACH, TRAINERS EN SUPPORTERS:  
Binnen een team wordt onderscheid gemaakt in vier rollen om het team te organiseren. 
Deze vier rollen zijn: teamleider, coach, trainer en supporters. De rollen zijn te verdelen over 
meerdere personen of één persoon heeft meerdere rollen. Een speler kan een rol op zich 
nemen maar ook personen buiten een team kunnen de rol aannemen.  
 
De teamleider is verantwoordelijk voor de communicatie en organisatie rondom trainingen 
en wedstrijden. De teamleider 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 spelers over trainingen, wedstrijden, 
toernooien en eventuele andere zaken. Tevens wordt de teamleider uitgenodigd om de 
leiders vergaderingen bij te wonen van de Senioren Commissie.  
 
De coach is verantwoordelijk voor de wedstrijd opstelling en het coachen van het team 
tijdens de wedstrijd. Trainers zorgen ervoor dat spelers zich voetbaltechnisch kunnen 
ontwikkelen door oefenstof aan te bieden die past bij het niveau en beleving van de spelers 
en het team. De rol van coach en trainers worden naar eigen inzicht van het betreffende 
team ingevuld. 
 
Supporters hebben langs de lijn een ondersteunende rol door het team positief aan te 
moedigen, maar bemoeien zich niet met de coaching zelf.  
 
TEAMINDELING:  
Na de overschrijvingstermijn van de KNVB kunnen de teams pas definitief worden 
ingedeeld; 
Binnen een week na deze overschrijvingstermijn zijn de selectieteams gevormd (prestatief 
beleidsplan: er is een indeling ontstaan tussen prestatief en recreatief). De recreatieve 
senioren teams worden hierna gevormd en nieuwe senioren leden worden zo snel mogelijk 
geïnformeerd.  
 
Voor het indelen van de recreatieve senioren teams zijn een aantal uitgangspunten en 
prioriteiten gesteld. Deze uitgangspunten gelden voor alle seniorenteams die zich 
aanmelden bij ATC’65.  De uitgangspunten voor het aanmelden van nieuwe seniorenteams 
zijn: 
1. Teams zijn een volwaardig senioren team wanneer ze zich met 17 spelers op papier 

aanmelden bij de Senioren Commissie. 
2. Teams moeten zich twee weken voor de overschrijvingsdatum van de KNVB aanmelden 

bij de Senioren Commissie. 
 
Bij omstandigheden waar een keuze moet worden gemaakt of een nieuw team wordt 
toegelaten of niet en welk team wordt aangevuld met nieuwe spelers zijn een aantal 
prioriteiten opgesteld. De volgorde waarop ATC’65 prioriteit geeft (1 = hoogste prioriteit, 4 = 
laagste prioriteit) aan het aanvullen en toelaten van senioren teams zijn: 
1. Huidige senioren teams. 
2. Het creëren van teams vanuit de jeugd. 
3. Teams met grotendeels ATC’65 leden. 
4. Teams van buiten, dus grotendeels of geheel niet ATC’65 leden. 



 
Het tussentijdse wisselen van team door een speler gedurende het seizoen zoveel mogelijk 
voorkomen. Indien een wisseling van team plaatsvindt wordt hiervoor akkoord gegeven 
door de speler, de teamleiders van de twee teams en de Senioren Commissie. 
 
De klasse waarin een team uitkomt, wordt in overleg tussen de teamleider en de Senioren 
Commissie bepaald. Het streven is dat ieder team wordt ingedeeld in een competitie waar 
zij mee kunnen draaien in de top 75% van de competitie. Dit geeft een team voldoende 
weerstand om een leuke voetbal pot te kunnen spelen zonder altijd te verliezen of makkelijk 
iedere wedstrijd te winnen. 
 
VRIENDENTEAMS: 
Onder omstandigheden is het mogelijk om in de senioren zogenaamde vriendenteams te 
vormen. Deze teams zijn echter onderdeel van de vereniging en zullen daarom ook 
behandeld worden als elk ander team. Dit houdt in dat ze andere teams ondersteunen en 
waar nodig ook spelers opnemen die geen onderdeel van de vriendengroep zijn. De 
Senioren Commissie zal hier nadrukkelijk toestemming voor moeten geven. 
Vriendenteams zijn zelfvoorzienende teams. Vanuit ATC’65 wordt uitgegaan dat de teams 
zelf voor een selectie, teammanager, coach en trainer zorgen. Vriendenteams zorgen in 
eerste instantie voor een eigen selectie. Het leveren van spelers vanuit ATC’65 is mogelijk 
als een vriendenteam hier om vraagt, hierbij geldt dat andere, niet vrienden teams, voor 
gaan bij het indelen van de spelers die zich nieuw aanmelden bij ATC’65. Als een speler zich 
voor een vriendenteam aanmeldt wordt hij hier ook ingedeeld.   
 
OVERGANG NAAR DE SENIOREN  
De overgang van de junioren naar de senioren wordt als een grote stap ervaren. Daarom 
wordt er in februari gestart met de inventarisatie binnen de JO19 teams zodat de 
voorkeuren van de spelers duidelijk in kaart gebracht zijn. Het gaat hierbij vooral om keuzes 
over voetballen op zaterdag of zondag, eventueel selectie mogelijkheden of andere wensen. 
Samen met de jeugdcommissie en de prestatieve commissie, wordt gekeken in welke teams 
spelers of groepen spelers te plaatsen zijn.  
 
VOETBALGERICHTE ACTIVITEITEN EN AANVERWANTE ACTIVITEITEN 
Een belangrijk onderdeel van een voetbalclub is het verbinden en ontspannen, zoals dit ook 
in de kernwaarden van ATC’65 is opgenomen. Om deze kernwaarden te vervullen wordt er 
gestreefd om activiteiten buiten trainingen en wedstrijden te organiseren bij ATC’65. Bij 
deze activiteiten kan gedacht worden aan toernooitjes (voetbal, darten, etc,), een pubquiz, 
borrels (kerstborrel) en andere ontspannende activiteiten. In de loop van de tijd worden 
seniorenteams gevraagd om te helpen bij het organiseren van deze activiteiten.  
 


