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1) Voorwoord 
 

Ons vorige jeugdbeleidsplan is geschreven in 2012, nu 6 jaar later is er veel veranderd 

binnen onze vereniging, hier hoort dus ook een nieuw jeugdbeleidsplan bij. 

 

Met dit nieuwe jeugdbeleidsplan willen we duidelijkheid scheppen voor spelers, 

leiders, trainers, bestuurs- en commissieleden, ouders en overige belanghebbenden. 

We willen hiermee handvatten aanreiken en recht doen aan de sociaal emotionele 

ontwikkeling van onze leden. 

 

 

2) Inleiding 

 

Met dit jeugdbeleidsplan willen we de mogelijkheden van v.v. Akkrum met 

betrekking tot de jeugdafdeling verder uitbouwen. 

 

We houden rekening met de individuele kwaliteiten van onze spelers en bieden ze 

een uitdagende omgeving waar ze met plezier kunnen voetballen. 

 

Wij zijn er ons als jeugdcommissie van bewust dat ook dit jeugdbeleidsplan een 

tijdelijk plan is. Gelet op de vele wijzigingen bij de jeugd kunnen we niet verder dan  

een paar jaar vooruitkijken. We hopen dat we het aantal jeugdleden binnen onze 

club op een acceptabel niveau kunnen houden. 

 

Dat laatste is best lastig. Je hebt te maken met veranderende omstandigheden. Neem  

de verwachte krimp van de bevolking en de tendens van individualisering in de 

maatschappij. Hoe kunnen we ons daar op voorbereiden en welke keuzes maak je 

dan? Hoe bind je de jeugd, ouders en vrijwilligers aan de vereniging?    

Het Jeugdbeleidsplan biedt hier enige houvast. Jeugdleiders en jeugdtrainers weten 

wat belangrijk is, kennen de manier waarop we de jeugd beter willen laten voetballen 

en coachen sportief. Daarnaast geeft het inzicht in de organisatie van de vereniging. 

De vereniging is hierdoor minder kwetsbaar bij het wegvallen van vrijwilligers en kan 

gericht op zoek naar vervanging. 

 

Dit plan is een dynamisch document. Op basis van input uit de verschillende 

onderdelen van onze vereniging en mogelijke wijzigingen op voetbalgebied in de 

toekomst kunnen we het plan desgewenst aanpassen. 

  



 

Versie: 20180623  4 van 13 

3) Visie op voetbal 

 

Dit beleidsplan heeft als uitgangspunt plezier, respect, prestatie en niveau 

verbetering. Dit is onlosmakelijk verbonden met het in stand houden van onze 

jeugdafdeling. Wij willen ieder kind laten trainen als een profvoetballer, maar dan 

wel op zijn/haar niveau waardoor de spelvreugde en het zelfvertrouwen zal groeien. 

 

Hoewel de opvoeding van een kind thuis hoort plaats te vinden neemt de vereniging 

hier wel verantwoordelijkheid in. De vereniging heeft daarom een gedragscode zodat 

ieder kind op een plezierige manier zijn of haar sport kan beoefenen. De gedragscode 

van V.V. Akkrum is terug te vinden op onze website. 

 

4) Doelstelling 

 

De primaire doelstelling van dit jeugdbeleidsplan is: 

 

Elke voetballer heeft recht op een leerproces dat garant staat voor een 

optimale ontwikkeling van zijn/haar mogelijkheden in een beschermde 

omgeving. 

 

Onze subdoelen zijn: 

 

 Het leveren van een sportieve bijdrage aan de opvoeding van de jeugd. 

 Het professionaliseren van de jeugdafdeling. 

 Het verzekeren van de continuïteit van de club en het behouden van het huidige 

aantal jeugdleden 

 Het binden van leden, eerst als jeugdspeler en daarna op seniorenleeftijd als 

speler of vrijwilliger. 
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5) Vrijwilligers 

 

Ook v.v. Akkrum kan niet zonder vrijwilligers. Zij zorgen er elke week weer voor dat 

onze leden veel sportief plezier kunnen beleven aan het voetbal.  

 

5.1  VOG 
 

Ook in de sport komt ongewenst gedrag helaas vaker voor dan wij denken. Het 

bestuur en de jeugdcommissie willen er gezamenlijk voor zorgen dat iedereen met 

plezier en onbezorgd kan blijven sporten. Een belangrijke maatregel is het aanvragen 

van een VOG voor vrijwilligers die werken met minderjarigen. De VOG is een 

verklaring van het Ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat de vrijwilliger 

niet eerder voor een gewelds- of zedendelict is veroordeeld. 

Alle leiders en trainers, die actief zijn binnen onze vereniging en direct contact 

hebben met minderjarigen, moeten beschikken over een VOG en worden alleen 

gescreend op de omgang met minderjarige kinderen. 

 

Hieronder zijn een aantal belangrijke vrijwilligerstaken opgenomen met daarbij de 

betreffende verantwoordelijkheden; 

 

5.2  Trainers 

 

Zijn verantwoordelijk voor: 

 

 De spelers ten tijde van de training 

 Een goed verloop van de training 

 Het toepassen van de juiste trainingsmethode 

 De veiligheid tijdens de training (denk aan weersomstandigheden) 

 De naleving van de gedragscode 

 Overleg t.b.v. het indelingsbeleid 

 Het volgen van informatieavonden en cursussen 

 

5.3  Jeugdleiders 

 

De jeugdleiders hebben een belangrijke functie binnen de vereniging. Zij zijn elke 

zaterdag op pad met onze leden en vormen voor onze jeugdspelers en hun ouders 

het eerste aanspreekpunt binnen de vereniging. Het team kan dan tijdens de 

wedstrijden optimaal begeleid worden. Twee leiders per team is de meest ideale 
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situatie. Zodra de spelers het grote veld op gaan (vanaf de JO/MO 13) dienen er in 

ieder geval minimaal 2 leiders per team te zijn.  

 

De taken van de leider zijn: 

 

 Communicatie met spelers en ouders  

 Inplannen was/kantine/vervoer 

 Wedstijdzaken app beheren voor teamopgave en uitslagen 

 Teambegeleiding en goed verloop tijdens wedstrijden 

 Ontvangen van de tegenpartij 

 Zorgen voor een goede onderlinge sfeer in het team 

 Eerste aanspreekpunt bij problemen binnen een team, afwikkelen naar eigen 

inzicht, bij structurele zaken wordt contact opgenomen met JC 

 

5.4  Teambeleid 

 

Bij de teamindeling wordt zo goed mogelijk rekening gehouden met een optimaal 

aantal spelers per team. Toch kan het in de loop van het seizoen voorkomen dat een 

team te weinig spelers heeft om een wedstrijd te spelen. Om toch de wedstrijden zo 

veel mogelijk te spelen is het van belang dat de teams elkaar onderling helpen door 

het lenen van spelers. Hiervoor gelden een aantal uitgangspunten:  

-            Er worden alleen spelers geleend uit lagere teams 

-            Het regelen van spelers gaat altijd in overleg via de leiders van beide teams 

-            Het regelen van spelers gaat altijd in overleg met de speler (en ouder) 

-            Het lenen van spelers mag niet ten koste gaan van de wedstrijd van het “eigen” 

team. Deze gaat voor. 

5.5  Scheidsrechters 

 

Scheidsrechters dienen te fluiten volgens schema van de wedstrijd coördinator. 

Hiervoor worden de leden aangesteld die beschikken over het vereiste diploma.  Bij 

onvoldoende gediplomeerde scheidsrechters worden de jeugdleden vanaf de leeftijd 

van 14 jaar ook ingedeeld om wedstrijden van de pupillen te fluiten.  

 

Taken van de scheidsrechter zijn: 
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 Het leiden van een wedstrijd volgens de regels van de KNVB 

 Het controleren van de teamopgave in de wedstrijdzaken app 

 Het bijhouden en invullen van gescoorde goals tijdens de wedstrijden 

 

5.6  Ouders 

 

Ook de ouders van onze jeugdspelers zijn belangrijk voor onze vereniging. Zij 

ondersteunen en stimuleren hun kinderen bij het uitoefenen van hun sport. Omdat 

ook onze vereniging draait op de inzet van vrijwilligers, verwachten wij van ouders 

een bijdrage in onderstaande vrijwilligerstaken: 

 

 Kantinedienst 

 Wassen van de speler shirts 

 Vervoer naar uitwedstrijden 

 Begeleiden van de jeugd bij acties die door de club worden georganiseerd 
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6)  Indelingsbeleid 

 

6.1  Indeling 

 

Eén van de zaken die vraagt om actualisatie is de nieuwe indeling in leeftijdsklassen,  

teamomvang en grootte van het veld die de KNVB vanaf het seizoen 2017-2018 

geleidelijk invoert. Daarbij wordt per jaargang een leeftijdsklasse gevormd en niet 

meer per twee jaar zoals tot 2017 gebruikelijk was. Ook verdwijnen de 7-tallen op 

half veld. Hiervoor in de plaats komt een opzet met 8-tallen (JO11 en JO12) , 6-tallen 

(JO8 t/m JO10) en 4-tallen (JO7). 

De eerste ervaringen met de nieuwe opzet bij de JO7, JO8 en JO9 in het seizoen 

2017-2018 zijn positief. De jeugd is beter ingedeeld bij leeftijdsgenoten (waar 

voorheen vaak grote verschillen waren bij de jongere jeugd) en ze komen door de 

nieuwe spelopzet veel aan de bal en ontwikkelen zich daarmee sneller. 

De teamindeling is de verantwoordelijkheid van de Jeugdcommissie, waarbij er ten 

aanzien van de beoordeling van spelers een adviserende rol is vanuit de Technische 

Commissie en trainers en leiders.  Bij een voetbalvereniging als v.v. Akkrum van 

beperkte omvang is het niet altijd eenvoudig om de teams per leeftijdscategorie 

‘rond te maken’. De aantallen kinderen komen vaak niet goed overeen met de 

aantallen die voor één of meer teams noodzakelijk zijn. Bij het niet langer 

samenvoegen van twee jaargangen in een A, B, C, D, E, F categorie, zal dit mogelijk 

nog lastiger worden. Bovendien zijn de selectiemogelijkheden beperkter wanneer er 

wordt gekozen voor jaargangen. In dat licht zal moeten worden bekeken of het 

mogelijk is de ambities op het voetbaltechnische vlak te handhaven. Deze omvatten 

onder meer het streven om iedere speler zoveel mogelijk op het eigen niveau te laten 

spelen en de ambitie om met de selectieteams in de 1e klasse of hoger uit te komen. 

Het bestaande teamindelingsbeleid gaat uit van indeling op sterkte bij A t/m D en de 

selectieteams E en F.  De indeling van de verdere E en F teams wordt bepaald op basis 

van leeftijd waarbij we rekening houden met het indien mogelijk bij elkaar houden 

van teams. We houden eerste jaars en tweede jaars zoveel mogelijk bij elkaar voor 

persoonlijke en teamontwikkeling.  

Deze insteek is in de afgelopen jaren goed bevallen en vormt daarom de basis voor 

het nieuw te vormen beleid. 
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6.2  Naar een nieuw beleid 

 

De v.v. Akkrum vindt het uitgangspunt van de KNVB om kinderen zoveel mogelijk 

tegen leeftijdsgenoten te laten spelen met name van belang bij de jongere jeugd in 

de leeftijd van de basisschool. Daarboven bij de 11-tallen zijn de indelingsmogelijk-

heden in geval van jaargangen bovendien dermate beperkt dat er tussen de JO19 t/m 

JO13 voor wordt gekozen om de even categorieën in principe niet in te vullen. Mocht 

bij de selectie op sterkte blijken dat een bepaald team (bijna) louter uit eerste jaars 

spelers komt te bestaan, dan kan hier desgewenst praktisch een uitzondering op 

worden gemaakt. Uitgangspunt blijft echter indeling op sterkte. 

De JO12 vormt een overgangscategorie. Uitgangspunt is dat er bij de JO13 indeling op 

sterkte mogelijk is (meerdere teams). De JO12 maakt het daarbij mogelijk om naast 

de JO13 elftallen ook één of meer 8-tallen op een klein veld te laten spelen. Dit maakt 

het beter mogelijk om een geschikt aantal spelers per team mogelijk te maken. 

Bij de categorieën JO11 t/m JO7 wordt gewerkt met jaargangen conform de KNVB-

indeling. Indien er te weinig spelers in een categorie zijn, kan het voorkomen dat een 

categorie niet wordt ingeschreven. Indeling binnen een leeftijdscategorie gaat – voor 

zover mogelijk – op sterkte voor wat betreft het eerste team. De rest op leeftijd. 

Samengevat: 

- JO19, JO17, JO15, JO13: 11-tallen, indeling op sterkte 

- JO12: 8-tallen, alleen vanwege aantallen die overblijven bij JO13 

- JO11: 8-tallen, indeling één selectieteam, rest op leeftijd 

- JO10, JO9, JO8: 6-tallen indeling één selectieteam, rest op leeftijd 

- JO7: op leeftijd 

- Streven selectieteams 1e klasse of hoger 

- Streven iedere speler zoveel mogelijk op eigen niveau 

6.3  Bepalen teams 

 

Bij het maken van een teamindeling voor de jeugd worden eerst de aantallen jongens 

en meiden per categorie bepaald. Op basis daarvan wordt het aantal mogelijke teams 

per categorie bepaald, waarbij wordt bekeken waar versnelling en/of dispensatie 

nodig is voor het rond maken van het aantal teams per lichting. De bepaling van het 

aantal teams gaat van oud naar jong: beginnen bij JO19 en eindigen bij JO7. Indien er 

minimaal 2 teams in een leeftijdscategorie zijn dan is indeling op sterkte binnen een 

leeftijdscategorie mogelijk. 
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6.4  Plaatsing spelers 

 

Ten behoeve van indeling van spelers in teams worden tijdens het seizoen 

beoordelingen gevraagd van trainers en leiders. Tevens kunnen op verzoek van de 

Jeugdcommissie specifieke beoordelingen worden uitgevoerd door de Technische 

Commissie, de coördinator van de Jeugdcommissie of door een speciaal voor een 

bepaalde keuze ingestelde beoordelingscommissie. 

Tevens wordt jaarlijks bepaald  welke spelers in aanmerking komen voor versnelling 

dan wel dispensatie. 

- Spelers komen in aanmerking voor versnelling als zij voetbaltechnisch en/of 

fysiek verder zijn dan leeftijdsgenoten. Daarbij wordt bekeken of dit sociaal 

geen problemen geeft. 

- Spelers komen in aanmerking voor dispensatie als zij voetbaltechnisch en/of 

fysiek nog minder verder zijn dan leeftijdsgenoten. Daarbij wordt bekeken of 

dit sociaal geen problemen geeft. 

Ten behoeve van het proces van beoordelen, indelen en communiceren wordt het 

draaiboek teamindeling gevolgd (zie bijgaand). 
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7) Technische ondersteuning 

 

7.1 Keeperstrainingen 

 

Keepers krijgen zo mogelijk de gelegenheid apart getraind te worden op 

keepervaardigheden.   

 

7.2 Overige cursussen 

 

We willen de vrijwilligers graag de diverse beschikbare cursussen aanbieden om de 

deskundigheid te verbeteren.  

 

 Cursus Jeugdscheidsrechter 

 Cursus Jeugdtrainer 

 Cursus Spelregelbewijs (verplicht voor overgang naar JO19) 
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8) Gebruik accommodatie 

 

Materiaal 

De spelers, leiders en trainers nemen de verantwoording voor het door de vereniging 

beschikbaar gestelde materiaal. Voor- en na trainingen dient het materiaal geteld en 

gekeurd te worden op gebreken en/of vermissing. Aan het einde van het seizoen 

leveren de leiders de materialen (shirts, ballen, jassen, waterzak, bidons) weer 

compleet in bij de JC. 

 

Velden 

De trainingen en wedstrijden vinden plaats op het vooraf aangegeven speelveld. Na 

de pupillen wedstrijden worden indien mogelijk de penalty’s op het oefenveld 

genomen vanwege de voortgang van de wedstrijden. Direct na de wedstrijd 

verplaatsen de leiders de doelen indien de volgende wedstrijd op een ander formaat 

veld wordt gespeeld. 

 

Kleedkamers  

Trainers en leiders zien er op toe dat de kleedboxen na gebruik netjes en schoon 

worden achtergelaten. Tevens wordt er verwacht dat er na de laatste wedstrijd of 

training de lichten worden uitgedaan en de kleedkamers worden afgesloten. Er is een 

instructie voor leiders wat zij moeten doen voorafgaand aan de eerste wedstrijd of na 

de laatste wedstrijd van de dag. 

 

Rookvrij  

Als voetbalvereniging zijn wij ons bewust van onze voorbeeldfunctie naar onze 

jeugdleden. Vanuit de gedachte: “zien roken doet roken” is besloten om met ingang 

van 1-1-2018 ons sportcomplex De Meine op de zaterdag, de competitiedag waarop 

onze jeugdteams spelen, volledig rookvrij te verklaren. Dat betekent dat er op het 

gehele complex zowel binnen als buiten niet mag worden gerookt. 
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9) Communicatie 

 

Jeugdcommissie 

De jeugdcommissie vergadert maandelijks over diverse onderwerpen, buiten het 

seizoen zal dit veelal de teamindeling betreffen. Tijdens het seizoen de lopende 

jeugdzaken. De voorzitter van de jeugdcommissie leidt deze vergadering. Verder 

bestaat de jeugdcommissie uit een secretaris en coördinatoren. 

 

Trainers 

Trainers worden minimaal 4 x per jaar uitgenodigd door de Technische Commissie 

van de vereniging om gezamenlijk oefenstof etc. door te spreken. Tijdens deze 

vergadering zal de technisch coördinator aanwezig zijn. 

 

Leiders 

Leiders worden minimaal 2 x per jaar uitgenodigd door de jeugdcommissie, zij krijgen 

hierdoor de mogelijkheid om lopende zaken met elkaar en de jeugdcommissie door 

te spreken. 

 

 


