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0. Voorwoord
Zo n 20 jaar geleden schreven wij ons eerste jeugdplan. Dit plan moest een antwoord geven op
veranderde ontwikkelingen binnen onze vereniging; onder anderen, langzame vergrijzing in ons
operationele en traditionele verzorgingsgebied Assendelft Zuid/Centrum en de polders, maar ook op
speltechnisch als organisatorisch een flinke stap vooruit te zetten.
Joop Brand, bekend als trainer van AZ, Sparta en hoofd jeugdopleiding van Vitesse en PSV
Eindhoven was mede stimulator van de eerste versie van het jeugdplan van v.v. Assendelft, waarvan
ondergetekende de schrijver was.
Zoals genoemd was een toename van het aantal jeugdleden een belangrijke doelstelling en niet in het
minst deze ook te behouden. Het aantal leden geeft het bestaansrecht van je vereniging aan. Achteraf
een vooruitziende blik; thans worden verenigingen beoordeeld door de gemeente voor het verkrijgen
van subsidies. Geen of te weinig leden betekent minder subsidies of velden inleveren. Je zit dan al snel
in een negatieve spiraal waar je moeilijk uitkomt. Fusie is meestal het (nood)lot.
Mede de reden dat er nog steeds heel veel activiteiten ontwikkeld worden om leden aan te trekken en
te binden. Niet in de laatste plaats is de enorme aandacht voor de voetbaltechnische kant. Het zelf
opleiden en/of aantrekken van gediplomeerde trainers spreekt zeer tot de verbeelding. We zijn door de
uitbreiding en modernisering van onze accommodatie overgegaan naar voor bijna alle teams tweemaal
per week trainen en we maken gebruik van externe voetbalscholen, veelal gebaseerd op
techniektraining. Deze voetbalgerelateerde activiteiten kosten veel geld. Steeds weten wij erin te
slagen deze kosten, die de contributiebijdrage te boven gaat, via allerlei activiteiten en niet op de
laatste plaats de club van 90 De Gortzakken dekkend te houden.
Door deze kwaliteitsslagen die wij op allerlei gebieden hebben gemaakt en ons besef dat wij meer
moeten bieden dan welke vereniging ook, begonnen wij dankzij onze traditionele Assendelftse inzet,
langzamerhand, jaar na jaar, op alle fronten successen te boeken.
Mede geholpen doordat het 1e seniorenteam door de toenmalige afdeling Noord-Holland van de
Hoofdklasse, later 5e klasse wist door te stoten. In onze laatste update van 2005 spraken wij nog dat
het van groot belang is de 4e klasse te bereiken. Nu 2011, komen wij zelfs in de 3e klasse uit. Dit
spreekt onze jeugd aan. De fotopresentatie zomer 2010 was een groot succes. De sportieve prestaties
stimuleert de jeugd die prestatief op nivo wil voetballen. Nog steeds bestaat de selectie uit
voornamelijk eigen kweek. Een stimulans is zeker het jeugdbonusplan, dat al jaren de jeugd beloont
indien zij de selectie halen. Dit is nu ook geïmplanteerd bij de vrouwen.
Onze ervaring is dat ouders net als de schoolkeuze ook heel bewust een keuze maken voor een
sportvereniging. Waar wil ik bijhoren, met welke omgangsvormen wil ik mijn kind aan blootstellen.
Overal gaat wel eens een keer iets niet goed, doch we mogen stellen dat de omgangsvormen en
presentatie van de jeugd prima op orde zijn. Mede dank zij veel vrijwilligers die onze jeugd wekelijks
zo niet dagelijks begeleiden. Hier mogen we trots op zijn. Betekent wel dat, indien men lid wordt van
onze vereniging, een stukje ouderparticipatie gevraagd en geëist wordt.
Indien men kijkt naar de vorige versie kunnen wij stellen dat er een groot aantal punten zijn
gerealiseerd. De SWOT analyse, of beter vertaald; de sterke, zwakke punten, de kansen en
bedreigingen voor een vereniging zijn bijna allemaal omgebogen naar positieve punten. We hebben
weer voldoende massa ( lees leden) zodat bedreigingen, waaronder subsidies en noodzakelijke fusies
achterwege blijven.
De individuele benadering is nog steeds gebleven. Dit jeugdbeleidsplan blijft een leidraad voor ons
handelen binnen de vereniging en dienen wij in onze gehele dorps(stads)gemeenschap met zijn allen
overtuigend en met verve uit te dragen.
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Iedereen weet thans waar onze voetbalvereniging voor staat: een open, toegankelijke, prettige, actieve
en goed gestructureerde vereniging met respectvolle omgangsvormen.
Ik wil vanaf deze plaats Arie Schilp, onze Technisch Jeugdcoördinator, bedanken voor zijn grote
inbreng in dit opnieuw door hem aangepaste en gereviseerde jeugdvoetbalbeleidsplan.
Wim Hooijschuur (voorzitter v.v.Assendelft)

1. Inleiding
Voor u ligt de tweede versie van het jeugdvoetbalbeleidsplan van de vvAssendelft. De eerste versie
van het jeugdvoetbalbeleidsplan dateert al weer van 2005 en heeft bijgedragen aan de vooruitgang van
de vereniging. Behalve een duidelijke beleidslijn is toen tevens op basis van een SWOT-analyse de
sterke en zwakke punten en de kansen en bedreigingen in kaart gebracht. Vervolgens is hard gewerkt
aan de zwakke punten en zijn kansen benut. Evenals de eerste versie is het doel van dit plan ook om de
jeugdopleiding op een hoger niveau te brengen en houden. Het is geen onbekend gegeven dat het
straatvoetbal de laatste jaren drastisch is afgenomen. Ook is er een afname van het aantal voetballers
waarneembaar. Dit is veelal het gevolg van meer bereikbare concurrerende sporten en de tv en
computer(spelletjes) thuis. Om voetbal aantrekkelijk te houden voor de jeugd, moeten vereniging bv
meer nevenactiviteiten organiseren. Doch primair staat het ontwikkelen van de jeugd centraal.
Hiermee wordt niet alleen voetbaltechnisch gebied bedoeld. De jeugd van nu moet het kader van de
toekomst worden. Dit kader kan dus elke mogelijke functie zijn, die zorg draagt dat de vereniging
goed blijft functioneren. Om deze activiteiten te starten en te onderhouden kan het
jeugdvoetbalbeleidsplan een belangrijke bijdrage leveren. Het omschrijft een breed scala van zaken
zoals algemene verenigingsinformatie en onze visie ten opzichte van het opleiden en begeleiden van
de jeugd. Het is ons streven om geen onderscheid te maken tussen jongens- of meisjes-voetbal. Dit
betekent dan ook dat waar de mannelijke persoonsvormen gebruikt worden, ook de vrouwelijke vorm
gelezen mag worden. Daar waar wel een verschil zit zal dit expliciet worden aangegeven.
Hierbij komt dat het besturen van een voetbalvereniging vaker op een klein bedrijf begint te lijken.
Veel mensen zijn hiervoor binnen het verenigingsleven actief. Om eenduidigheid te verkrijgen in wat
er van wie wordt verwacht in het jeugdvoetbal, zijn de taken en verantwoordelijkheden van deze
functionarissen omschreven. Naast het kader wordt ook e.e.a. verwacht van de spelers en hun ouders.
De gedragsregels hiervoor staan ook omschreven in dit jeugdvoetbalbeleidsplan.
Als leidraad voor dit plan is het concept van de KNVB toegepast. Deze structuur waarborgt dat alle
belangrijke zaken aan bod komen. De activiteiten zoals we die binnen vv Assendelft willen
doorvoeren zijn specifiek toegevoegd. Diverse personen binnen de vereniging hebben hiervoor een
belangrijke bijdrage geleverd.
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2. Beschrijving voetbalvereniging
2.1.

Algemene verenigingsinformatie
De oorsprong van de vereniging start rond 1909 toen een paar jongens een poging ondernamen om tot
oprichting van een vereniging te komen. Omdat er geen geld voor een bal en ander materiaal was, ging
men langs de huizen om via een intakelijst aan geld te komen. Helaas werd er onvoldoende opgehaald
en ging de oprichting niet door. Na een paar weken werd een nieuwe poging gedaan, nu wel succesvol.
Met de opgehaalde Hfl 68,00 werden twee ballen en een pomp aangeschaft. Als locatie werd een veld
aan de Kromme Gouw gevonden. Dat er een weg dwars door dit veld liep mocht de pret niet
drukken. Petten en kledingstukken deden dienst als doel. Niet veel later werd een betere locatie
gezocht en gevonden. Dit werd het Blauwe Zand een stuk terrein langs het Noordzeekanaal. Hier
werd onder de naam Olympia gespeeld. Vervolgens kwamen enkele spelers op het idee om deel te
nemen aan de Zaanse competitie. Omdat dit niet was toegestaan onder de naam Olympia werd
besloten de vereniging vv Assendelft te noemen. Op 21 april 1912 werd de club uiteindelijk officieel
opgericht.
In 1914 betrok men een andere locatie aan de Veenpolderdijk. Hier bleef men spelen totdat in 1960
een stuk land van de heer M. Kleijn kon worden aangekocht. Het verblijf hier zou duren tot 1963. Op
31 augustus van dat jaar werd een nieuw (en huidige) complex aan de Dorpsstraat in gebruik
genomen. Hierdoor kreeg men de beschikking over twee velden en een kantine. Kort daarop werd
zelfs een heuse tribune in gebruik genomen. Rond 1965 werd het trainingsveld inclusief verlichting
opengesteld. In 1975 kreeg de kantine de naam die het nog steeds draagt: de Delfthoek. Vanaf die
periode is het sportcomplex steeds uitgebreid of verbeterd. He tweede veld werd voorzien van
verlichting, waarmee het mogelijk werd avondwedstrijden te spelen. Het trainingsveld werd vergroot
en in 2004 werden extra kleedkamers bijgebouwd, waarmee dit aantal nu 10 stuks bedraagt.
Vanaf 2008 heeft de vereniging ook de beschikking over een kunstgrasveld inclusief verlichting.
Behalve dat er hierdoor veel minder afgelastingen zijn, heeft het kunstgras er ook voor gezorgd dat de
trainingsaccommodatie fors is uitgebreid en er nu nog flexibeler op wensen van teams (2x trainen) en
trainers ingespeeld kan worden.
Inmiddels is er ook een keeperstrainer coördinator. Alle keepers trainen nu op één avond onder
begeleiding van verschillende (gediplomeerde) keeperstrainers. Naast het verhogen van de kwaliteit
van de jeugdkeepers was het doel van dit project ook om voor voldoende keepers te zorgen. Beide
doelen zijn hiermee ruimschoots behaald.
VvAssendelft is inmiddels uitgegroeid tot een stabiele vereniging met (anno 2011) totaal 770 leden,
waarvan 490 spelende leden. Het aantal jeugdleden ligt inmiddels op 274 jongens en meisjes.
Gedurende de geschiedenis heeft het standaardteam in verschillende klassen gespeeld. Het hoogste
werd gespeeld in de toenmalige 3e klasse van de bond. Na afgezakt te zijn tot de 7e klasse van de
afdeling speelde men als gevolg van twee promoties geruime tijd in de 5e klasse en draaide daar goed
in mee. In 2005 werd zelfs een periode kampioenschap behaald. Dat heeft toen niet geleid tot
promotie, maar een jaar later is alsnog via de na-competitie promotie naar de 4e klasse behaald. In
2010 is, wederom via de nacompetitie, promotie naar de 3e klasse gerealiseerd. Een prestatie die
geheel op eigen kracht is uitgevoerd. Het standaard team bestaat uit eigen leden. Als gevolg van de
doorstroming van de jeugd is de gemiddelde leeftijd drastisch verlaagd. Het aantal overige teams is,
onder leiding van Technische Zaken Senioren, gestaag gegroeid naar liefst 9 teams!
Lijkt deze groei al veel, de dames afdeling heeft de laatste jaren een nog explosievere groei gemaakt.
Inmiddels zijn er twee senioren, één junioren en drie pupillen teams. De dames1 spelen in de derde
klasse.

voetbalvereniging ASSENDELFT
Opgericht 21 april 1912
Koninklijk goedgekeurd 7 mei 1954

vv Assendelft

Jeugdvoetbalbeleidsplan v2.0 2011

pagina 6

2.2.

Ledenaantallen
Hieronder een overzicht van de jeugdleden aantallen sinds 1994

Fpup

Epup

Dpup

Cjun

Bjun

Ajun

Mpup

Mjun

1994

27

39

33

26

16

13

0

12

1995

27

39

33

26

27

12

6

8

1996

46

47

35

26

27

12

6

8

1997

45

38

39

28

26

15

6

9

1998

36

38

45

23

32

17

7

9

1999

51

38

36

36

27

0

0

9

2000

50

40

49

34

34

13

6

9

2001

41

38

37

38

26

23

10

8

2002

39

41

36

39

15

22

11

10

2003

36

43

40

33

27

15

9

17

2004

28

36

39

25

23

24

11

15

2005

22

35

49

27

25

26

10

21

2006

29

32

38

39

27

25

18

14

2007

42

29

40

36

32

18

20

15

2008

44

29

39

39

30

16

16

13

2009

43

35

33

40

30

16

28

17

2010

45

43

36

32

29

29

34

26

2011

60

58

33

33

30

27

30

14
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Organisatiestructuur m.b.t. jeugd en technische zaken

De doorgetrokken lijnen geven de hiërarchische relaties weer, de stippellijnen de functionele.

3. Ontwikkeling plan
3.1. Aanleiding voor plan
Alweer geruime tijd geleden is door het toenmalig bestuur een jeugdplan opgesteld. Dit jeugdplan, dat
werd ingevoerd en bewaakt door de hoofd-jeugdtrainer, heeft er duidelijk toe geleid dat de jeugd van
vv Assendelft zowel kwantitatief als kwalitatief is gegroeid. Na het vertrek van de hoofd-jeugdtrainer
is het jeugdplan niet verder bewaakt en aangepast. Dit verouderingsproces is gesignaleerd als
tekortkoming, wat de reden is geweest om een soortgelijk proces opnieuw op te starten. Besloten werd
om deze taak te beleggen in een aparte functie, de technisch jeugd coördinator. Dit heeft er toe geleid
dat in 2005 het eerste jeugdvoetbalbeleidsplan is uitgebracht. Daarbij is toen aangemerkt dat naast het
opnieuw inrichten, vorm geven en uitdragen van het beleid, het ook verder onderhouden diende te
worden. De nieuwe versie van het JVBP geeft hier invulling aan. Hiermee zal de continuïteit van een
gedegen jeugdopleiding binnen vv Assendelft gewaarborgd, blijven, waarmee de jeugdafdeling
uiteindelijk voldoende kwantiteit en kwaliteit kan afleveren aan de senioren.
3.2. SWOT
In de eerste versie van het JVBP is een SWOT analyse gehouden. SWOT staat voor Strong, Weak,
Opportunities en Threats. Intern gericht worden de sterke en zwakke punten aangegeven. De kansen
en bedreigingen zijn meer extern gericht. Uit interviews met diverse betrokkenen zoals spelers, ouders,
leiders, trainers en bestuursleden zijn deze vervolgens in kaart gebracht. Vervolgens is een opsomming
van de drie hoogst scorende items gemaakt. Hieronder wordt dit als volgt weergegeven:
X1

geïnventariseerde item in 2005; in 2005 vastgesteld acties
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Statusoverzicht van het item en ondernomen acties
3.2.1. Sterk
S1
positieve, gezellige en gemoedelijke sfeer; alert blijven op (ongedwongen) sfeer.
Ongedwongen sfeer heeft zich kunnen handhaven, mede door het grote aantal vrijwilligers, de
aanpassingen van het complex en de resultaten van het eerste team.
S2
er worden veel activiteiten naast het voetbal georganiseerd; activiteiten blijven
organiseren.
Aantal activiteiten voor de jeugd is in de loop der jaren zelfs toegenomen zoals weekend weg met
deelname toernooien, de nacht van vvAssendelft en diverse (jeugd)kampen.
S3
er zijn veel vrijwilligers met grote betrokkenheid; vrijwilligers blijven benaderen, zodat
aantal vergroot wordt. Hierdoor worden lasten verdeeld en blijft betrokkenheid hoog.
Met de groei van de vereniging is ook het aantal vrijwilligers meegegroeid. Betrokkenheid is nog
steeds groot omdat merendeel van nieuwe leden uit naaste omgeving komt. Getracht wordt om ouders
van jongste teams reeds te betrekken als vrijwilliger.
3.2.2. Zwak
W1
technische ontwikkeling bij E+F blijft achter; trainers laten ontwikkelen, ondersteunen of
nieuwe trainers aanstellen.
De laatste jaren zijn er veel trainers vanuit de vereniging opgeleid, waardoor de E- en F-pupillen
onder leiding van gediplomeerde dan wel deskundige trainers trainen. De selecties van deze teams
krijgen tevens extra techniek trainingen.
W2
te weinig uitstraling naar het dorp; nog meer aandacht bij activiteiten aan PR.
Er is al geruime tijd een PR-functionaris die een actieve rol speelt in alle PR-activiteiten en daarvoor
goede contacten met de pers onderhoudt.
W3
keepersproblemen en gebrek aan (kwaliteit) keeperstraining; goede faciliteiten voor
keepers inclusief keeperstraining.
Sinds seizoen 2008-2009 is er een aparte coördinator voor de keeperstrainingen. Deze heeft er voor
gezorgd dat de kwaliteit en kwantiteit van de keepers vooruit is gegaan.
3.2.3. Kansen
O1
contacten met KNVB aanhouden en gebruiken om kennis en kunde te verhogen;
onderhouden van contacten met KNVB en eventuele overige instanties.
Mede door de invoering van een KNVB regio-coach zijn de contacten met de KNVB verbeterd. Sinds
2010 is er tevens een samenwerkingsverband met AZ.
O2
werven nieuwe leden in nieuwe wijk; via (oa bestaande) activiteiten actief werven van leden.
Door alle PR-aandacht voor alle prestaties en activiteiten en de opgebouwde reputatie van de
vereniging is het leden aantal sterk gestegen.
O3
accommodatie verbeteren; doorcommuniceren naar hoofdbestuur. Met name het
trainingsveld en gebrek aan overdekte ruimte is een punt.
De accommodatie is de afgelopen jaren prima verbeterd zoals nieuwe kleedkamers, kunstgrasveld,
sproei installatie voor A- en B-veld en het opknappen van de kantine, bestuurskamers en het terras.
Door de groei van het aantal teams, verkeren we inmiddels in een situatie dat dit punt hernieuwde
aandacht behoeft.
3.2.4. Bedreigingen
T1
concurrentie van andere sporten en/of verenigingen; door uitstraling, niveau en activiteiten
interessant houden van voetballen bij VVA.
De grote groei van het aantal nieuwe jeugdleden maakt dat deze bedreiging, mede als gevolg van
uitstraling, niveau en activiteiten, niet relevant is gebleken.
T2
verhuizing van eigen complex; door voldoende (aanwas van) leden sterk genoeg blijven om
zelfstandig door te kunnen (blijven) gaan.
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Verhuizing van het complex is inmiddels geen item meer. De vereniging is groot genoeg om haar
zelfstandig voortbestaan te waarborgen.
T3
vrijwilligers te kort; vrijwilligers blijven benaderen, zodat aantal vergroot wordt. Hierdoor
worden lasten verdeeld en blijft betrokkenheid hoog.
Zoals eerder aangegeven is het aantal vrijwilligers meegegroeid met de vereniging. Natuurlijk zijn
altijd meer vrijwilligers welkom. Aan dit punt wordt continu aandacht besteed.
Met gepaste trots mag de conclusie zijn dat er hard gewerkt is aan de zwakke punten en de kansen,
zonder daarbij de bedreigingen en sterke punten te verwaarlozen. Geenszins mogen we echter de
illusie hebben dat we er hiermee mee zijn. Het schept de uitdaging om dit beleid te continueren.

3.3.

Beschrijving ontwikkelingsproces plan
Dit jeugdvoetbalbeleidsplan is opgesteld door:
technisch jeugd coördinator
Arie Schilp: is met ingang van het seizoen 2003-2004 aangesteld als technisch jeugd coördinator. Hij
is in het bezit van het diploma Oefenmeester III en het KNVB certificaat TJC.
Na het opstellen van het concept is dit plan aan diverse personen voorgelegd. Nadat enige
opmerkingen zijn verwerkt, is het nieuwe plan ter goedkeuring voorgelegd aan de jeugdcommissie en
het hoofdbestuur en in februari 2011 goedgekeurd.

4. Doelstelling plan
4.1.

Algemene doelstelling KNVB
Met betrekking tot de voetbalsport staat de KNVB ervoor dat: iedereen die wil voetballen, ongeacht
geslacht, ras, huidskleur, geaardheid of levensbeschouwing kan voetballen op het niveau
overeenkomstig zijn of haar leeftijd, ambitie of talent.
De algemene doelstelling voor het jeugdvoetbal luidt:
Het realiseren van randvoorwaarden waardoor jeugdigen zich in het voetballen optimaal kunnen
ontwikkelen met het oogmerk dat:
Er plezier aan wordt beleefd,
Voetballen tot op latere leeftijd een plaats blijft houden (als speler, coach, scheidsrechter of
bestuurslid),
Er medeverantwoordelijkheid wordt genomen voor de kwaliteit en de continuïteit van het
voetballen,
Talentvolle spelers mogelijkheden krijgen om voetballen als topsport en/of beroep uit te oefenen.

4.2.

Algemene doelstelling vereniging en jeugdafdeling
De algemene doelstelling van de vvAssendelft zoals deze in de statuten zijn vastgelegd, luidt:
1. De vereniging heeft tot doel het doen beoefenen en het bevorderen van de voetbalsport in
al zijn verschijningsvormen, met uitzondering van de beroepsvoetbalsport.
2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door middel van het lidmaatschap van de
Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB)
A. deel te nemen aan de door de KNVB georganiseerde of goedgekeurde competities en
seriewedstrijden;
B. wedstrijden te doen houden.
C. evenementen op het gebied van de voetbalsport te organiseren.
D. de nodige accommodatie aan te brengen en in stand te houden.
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Bij haar doelstelling onderschrijft de vvAssendelft de doelstellingen van de KNVB. Een voorbehoud is
echter de doelgroep gehandicapten. Voor deze doelgroep zijn de benodigde faciliteiten en overige
voorwaarden (begeleiding ed) niet aanwezig om hier een verantwoorde invulling aan te geven. Wel
wordt jaarlijks een gemengd G-voetbal toernooi gehouden. Valide en minder valide spelen dan samen
wedstrijden.
De doelstelling van de jeugdafdeling is:
De jeugd op een plezierige en aangename wijze het voetbalspel aan te leren en de kans te geven zich
verder individueel te (laten) ontwikkelen wat ten goede komt aan de ontwikkeling van de vereniging en
een team. Dit alles binnen de geldende regels en waarde & normen van de vereniging.
Bovenstaand moet uiteindelijk tot gevolg hebben dat:
de jeugd afdeling per jaar 2 spelers aflevert aan de senioren selectie. Omdat niet verwacht mag
worden dit elk jaar te bereiken, dient dit steeds over een periode van drie jaar beoordeeld te
worden;
de jeugdspelers die niet voor de selectie in aanmerking komen toch binnen de vereniging
actief blijven als recreatie voetballer, kader of vrijwilliger.

4.3.

Doelstelling jeugdvoetbalbeleidsplan
Met het opstellen en uitvoeren van het jeugdvoetbalbeleidsplan willen we bereiken dat de jeugd zich
kan ontwikkelen in de voetbalsport en zich hierbij thuis voelt binnen onze vereniging. Als deze
ontwikkeling zich in een juist tempo voltrekt moet dit uiteindelijk leiden tot de doorstroom van
getalenteerde voetballers naar de senioren, zodat ook hier het niveau minimaal vastgehouden kan
worden en uiteindelijk ook omhoog kan gaan.
Doelstellingen korte termijn:
Uitdragen van het nieuwe jeugdvoetbal beleidsplan
Scheppen van duidelijkheid en eenduidigheid op basis van een duidelijke structuur binnen de
vereniging
Het voetbal leerproces van de jeugdspelers bij te brengen en te onderhouden
Blijven uitvoeren van uniforme regels
Het aanwezige kader haar taken goed kan volbrengen en mogelijk op een (nog) hoger niveau
te brengen
Doelstellingen lange termijn:
Voldoende doorstroming aan de senioren selectie te geven
Opleiden van de jeugd tot kader
Het jeugdvoetbalbeleidsplan is een leidraad voor de trainers, coördinatoren, leiders en bestuurders en
is nodig om een goede opvang, begeleiding en doorstroming van de jeugd te garanderen. Verder
voorziet het jeugdleden en hun ouders van de nodige informatie over wat ze mogen verwachten van de
vereniging. Andersom wordt vermeld wat de vereniging van hun verwacht. Voortschrijdend inzicht zal
er toe leiden dat het plan regelmatig wordt bijgesteld.
De volgende mensen en middelen zijn noodzakelijk om deze doelstellingen te kunnen realiseren:
accommodatie
trainers en trainingen
materiaal
(oefen)wedstrijden
selectie
kader en kaderscholing
pr en promotie
financiën
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5. Opleiden van jeugd
5.1. Uitgangspunten tav het leren voetballen en coachen van de jeugdvoetballers
Dit hoofdstuk is er op gericht trainers van voldoende informatie te voorzien die ertoe kan bijdrage dat
de jeugd:
leert voetballen
plezier beleeft aan de voetbalsport
discipline en respect binnen de voetbalsport naleeft
volgens een vast speelwijze speelt (herkenbaarheid)
De punten die verder in dit hoofdstuk zijn beschreven moeten de trainers voldoende ondersteuning
geven om aan deze uitgangspunten te voldoen. Met name de verschillende leeftijdskenmerken spelen
hierbij een rol. In dit jeugdvoetbalbeleidsplan wordt onderscheid gemaakt tussen de onderbouw en
bovenbouw. De onderbouw bestaat uit de E-, F- pupillen, de bovenbouw uit de A- t/m D- junioren.

5.2. Een vaste speelwijze als rode draad in de jeugdopleiding
Binnen de jeugd moet gekozen worden voor herkenbaarheid. Dit komt tot uiting in een vaste
speelwijze. Het is hierbij geenszins de bedoeling een strak geregisseerde speelwijze op te leggen.
Volstaan wordt met een basisspeelwijze, waarbij de trainer voldoende eigen inbreng kan hebben dit
naar de situatie aan te passen.
5.2.1. Speelwijze voor onderbouw
Belangrijk is om te weten dat de onderbouw officieel 7 tegen 7 speelt. Steeds vaker wordt hier in
onderling overleg tussen teams van afgeweken. De KNVB heeft al enkele malen laten weten dit niet
goed te keuren. Binnen vvAssendelft is het spelen van 7:7 het uitgangspunt. Niet alleen omdat de
KNVB dit verordent, maar omdat op deze wijze de spelers vanuit het 4:4 via 7:7 beter voorbereid
worden naar het 11:11 spelen. Met de indeling van de teams zal dus rekening moeten worden
gehouden met dit uitgangspunt. De speelwijze voor een 7-tal is als volgt:
1-3-3: dit houdt in dat er 2 linies zijn. Door te schuiven met de centrale of de twee buitenste spelers
van elke linie ontstaat steeds een andere situatie. Het spelen met een doorgeschoven centrale
verdediger geeft de beste veldbezetting. De keeper vormt dan de punt naar achter. Er ontstaan dan 2
ruiten op het veld, wat goed aansluit op het spelen van 4:4. In voorkomende gevallen kan 8:8 gespeeld
worden. In dat geval zal de keeper in zijn doel blijven en wordt de extra speler de punt naar achter. In
GEEN GEVAL zal met meer dan 8:8 gespeeld worden.
5.2.2. Speelwijze bovenbouw
In de bovenbouw zal altijd van 1-4-3-3 uitgegaan worden. Vanuit deze speelwijze kan dan
doorgeschoven worden naar 1-3-4-3. Het doorschuiven van de voorstopper is hierbij de optie die de
voorkeur heeft en de minste aanpassingen en/of loopbewegingen vraagt. Als ook de centrale
middenvelder en spits doorschuiven ontstaan weer meerdere ruiten op het veld. Bij bal verlies kan de
voorstopper de spits aan de voorkant dekken. Hiermee kan de toevoer naar de spits afgesneden
worden. De spits komt dus tussen de laatste man en voorstopper te staan. Een andere optie is dat de
centrale verdedigers naast elkaar spelen waardoor de back breed uit en naar voren kunnen staan.
Afhankelijk van de posities van de tegenpartij kan dan de vrije man worden ingeschakeld.
In de A-junioren zal aandacht besteed worden aan het 4-4-2 systeem, zodat spelers met een brede(re)
basis overgaan naar de senioren.

5.3.

Jeugd Voetbal Trainings Plan
Trainingsaspecten zijn van groot belang om een goede opleiding te kunnen geven. Daarom is besloten
dit niet meer volledig te beschrijven in het JVBP, maar in een onderliggend document, het JVTP. In
het JVTP staat per leeftijdsgroep omschreven welke kenmerken (motorisch, prestatie, fysiek en
psychisch) specifiek zijn. Hierbij wordt aangegeven welke implicaties dat voor de trainer en training
heeft. Tevens wordt aangegeven welke doelstellingen voor de betreffende leeftijdsgroep gelden. Dit
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zijn de algemene doelen waar een trainer zich op kan richten. Als laatste zijn einddoelen opgesteld.
Deze zijn onderverdeeld naar technische, tactische, fysieke en mentale einddoelen. Per categorie wordt
omschreven wat een speler uiteindelijk zou moeten kunnen als hij de betreffende leeftijdsgroep
verlaat. Hierdoor weet de trainer op welke onderdelen hij de speler (verder) moet trainen en kan zijn
oefenstof hiervoor kiezen. De trainers worden vrijgelaten in het kiezen van de oefenstof en de
volgorde. Dat is mede afhankelijk van (weers)gesteldheid en uitvoering tijdens de wedstrijden.

5.4.

Het bevorderen van de motivatie van een jeugdvoetballer
Motivatie wordt voor een groot deel bepaald door succes. Toch zijn er ook andere belangrijke factoren
die een rol kunnen spelen bij de motivatie van een speler. De teamgeest is hier een voorbeeld van. Dit
betekent dat hier een belangrijke rol is weggelegd voor de trainers en leiders die dit proces met behulp
van positieve benadering ondersteunen en begeleiden. Verder is een goede organisatie een rustgevende
factor. Als het binnen de vereniging 'rommelt' zal dit ongetwijfeld invloed hebben op de
gemoedstoestand van de leden. Het bestuur en de coördinatoren spelen hierbij een rol.

5.5.

De individuele jeugdvoetballer versus het jeugdteam als geheel
Binnen vvAssendelft volgen we de lijn van de KNVB. Dit houdt in dat het in het voetballeerproces
gaat om de ontwikkeling van de individuele voetballer. Met ontwikkeling wordt niet alleen gedoeld op
voetbaltechnisch kwaliteiten, maar ook op algemene ontwikkeling. Zo zal de ene speler zich
ontwikkelen tot kader binnen de vereniging, terwijl de ander tot voetbaltalent zal uitgroeien. Om dit
laatste te ondersteunen, houdt dit in dat een speler die duidelijk beter presteert, zich moet kunnen
doorontwikkelen. Dit kan door de speler voortijdig in een hogere leeftijdsklasse te plaatsen of deze op
een andere positie binnen het elftal op te stellen. Dat dit ten koste kan gaan van het team, is duidelijk,
maar inherent aan de keuze. Wel zijn er aanvullende voorwaarden voor het doorschuiven. Het moet in
goed overleg met alle partijen gaan en de speler zelf moet ook willen. Deze keuze mag niet beïnvloed
worden door leider(s) en/of trainer(s).

5.6.

Selectie voetbal en niet selectievoetbal
De vvAssendelft wil graag jeugd aan zich binden. Hierbij wordt op voorhand geen onderscheid
gemaakt in prestatieve of recreatieve spelers. De vereniging houdt hier met de team- en klasse indeling
rekening mee. Wel zal de benadering van selectieteams anders zijn dan die van recreatieve teams. De
vereniging heeft als doel voor alle selectieteams gediplomeerde dan wel gekwalificeerde trainers aan
te stellen voor de training en wedstrijdbegeleiding. De niet-selectie team hebben bij voorkeur
gediplomeerde trainers. Indien dit niet haalbaar is, zal gestreefd worden naar kwalitatieve vervangers.
Verder zullen selectieteams altijd minimaal twee maal in de week trainen, terwijl dit voor de nietselectieteams het streven is.
Op voetbaltechnisch gebied hebben selectieteams voorrang op niet-selectieteams. Op het gebied van
overige activiteiten zal dit onderscheid er niet zijn. Niet-selectieteams hebben dezelfde mogelijkheden
voor activiteiten als dat de selectieteams hebben.

5.7.

Invallen in andere teams
In geval een team over onvoldoende spelers beschikt en aangevuld moet worden, gelden de volgende
regels:
- Aanvulling vindt bij voorkeur plaats uit teams die vrij zijn of waarbij de aanvangstijd dusdanig
is dat aanvulling eenvoudig te regelen is.
- Aanvulling vindt altijd van onderaf plaats. Dat betekent dat een team met spelers van het
onderliggende team of lagere leeftijdsklasse wordt aangevuld.
- Als het onderliggende team vervolgens aangevuld moet worden geldt dezelfde regel.
- In voorkomende gevallen kunnen meisjes invallen bij de jongens. Andersom is ook mogelijk,
maar kan formeel alleen indien het meisjesteam in een gemengde competitie speelt.
- Aanvulling vindt altijd in overleg (met coördinator, trainer en/of leider) plaats. Indien dit niet
tijdig kan plaatsvinden, dient later alsnog zo snel mogelijk bericht hiervan gegeven te worden.
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6. Selectiebeleid
6.1. Selectie criteria
Voor de ontwikkeling van spelers is het belangrijk zo hoog mogelijk, doch competitief niveau te
spelen. De weerstand die daarbij wordt ondervonden moet afgewogen worden tegen de ontwikkeling
die op voetbaltechnisch gebied kan plaats vinden. Om zo hoog mogelijk te spelen vindt er per leeftijd
categorie selectie plaats.
Door vroeg te starten met selecteren, zullen de spelers hier van jongs af aan gewend aan raken. Dit
betekent dat het niet als vreemd wordt ervaren indien een team uit elkaar wordt gehaald, omdat één of
meerdere spelers overeenkomstig de selectiecriteria uit het team worden gehaald.
Toch zal er niet vanaf de vroegste jeugd streng geselecteerd worden. In de F-pupillen is plezier in het
voetbalspel belangrijk. De bal is nog te veel een hindernis. De F-selectie wordt wel op basis van
kwaliteit samengesteld, bij de overige teams wordt hier minder op geselecteerd. Nieuwe leden stromen
dan van onderaf in en krijgen hierdoor de gelegenheid te wennen aan het spel. Voordelen van deze
wijze van selecteren in de F-pupillen zijn:
- omhoog schuiven betekent dat spelers hun (nieuwe) voetbal vriendjes, aan wie ze net gewend
waren, moeten verlaten.
- omhoog schuiven betekent dat er andere spelers omlaag gezet moeten worden. In die leeftijdsfase
is dit een (te) grote teleurstelling.
Mocht echter blijken dat wijzigingen noodzakelijk zijn omdat spelers toch (te) ver onder of boven hun
niveau spelen, dan zal tijdens de winterstop in overleg tussen de vereniging en ouders een oplossing
gezocht worden.
Er kan bij indeling van teams dus rekening gehouden worden met vriendjes. Als een team al enige tijd
met elkaar speelt, zullen de ouders (ook) een band met elkaar krijgen. Zij komen als het ware dus ook
in een nieuw team. Dit wordt vaak als vervelend ervaren.
Bij de E-pupillen zal gerichter geselecteerd worden. Dit betekent dat er wel op basis van de
selectiecriteria wordt ingedeeld, doch dat er ook rekening gehouden kan worden met het spelen bij
vriendjes. Uitgangspunt is wel dat de beste spelers zo hoog mogelijk.
Er wordt jaarlijks geselecteerd en ingedeeld. Deze selectie vindt plaats mbv een voorselectie aan het
eind van het lopende seizoen door de trainers en coördinatoren van de komende en gaande
leeftijdsklasseringen. Dit houdt in dat voor de nieuwe selectie van de C-junioren de trainers en
coördinatoren van de D- en C-junioren aanwezig zullen zijn. Deze voorlopige selecties zullen in het
laatste clubblad, doch voor het einde van de overschrijvingsdatum, worden gepubliceerd. Met de start
van de nieuwe competitie zal de (nieuwe) trainer de definitieve indeling maken. Zo mogelijk aan het
eind van de competitie zal de trainer zijn voorlopige selectie bijeen roepen om eventuele afspraken
voor de start van de trainingen te maken.
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Onderstaande criteria wegen mee voor de indeling van de teams:
Leeftijd
Eerste selectie vindt plaats op basis van de leeftijdsgrenzen zoals die door de KNVB is
vastgelegd. Hierbij zit een verschil tussen de leeftijdsgrenzen voor jongens en meisjes.
Dispensatie zal slecht in uitzonderlijke gevallen en volgens de normen van de KNVB worden
aangevraagd. Vervroegde overgang is mogelijk en mede afhankelijk van de overige selectie
criteria en de wens van de speler zelf. Tussentijdse overgang zal na gedegen overleg en bij
uitzondering geschieden. Een selectiespeler van een lagere leeftijdsklasse kan niet tussentijds
overgaan naar een niet-selectieteam van een hogere leeftijdscategorie.
Voetbalkwaliteiten
Bij de selectie wordt gekeken naar de volgende aspecten van de voetbalkwaliteiten. Belangrijk
is om deze aspecten te beoordelen op basis van wat in de betreffende leeftijdsfase mag worden
verwacht. Bij een F-pupil zal de criteria anders zijn dan bij een A-junior.
Persoonlijkheid
De eigenschappen en karaktertrekken van personen verschillen. Buiten het omgaan met
teleurstellingen (verlies, wisselspeler zijn) en het accepteren van eventuele foutieve
beslissingen zijn aspecten als inzet en instelling t.o.v. medespelers, tegenstanders, leiders,
trainers en scheidsrechters van belang.
Snelheid
Is buiten de trainingsarbeid mede afhankelijk van de aanleg, bouw en coördinatie van het
lichaam.
Techniek
Omschrijft de verrichtingen die nodig zijn om bepaalde taken uit te kunnen voeren.
Basistechnieken zijn oa trappen en passen, dribbelen en drijven en het aan- en meenemen van
de bal. De omstandigheden (bv weerstand) waaronder deze worden uitgevoerd zijn mede
bepalend.
Tactiek
De wijze van handelen om een bepaald doel (winnen) te bereiken. Wordt begrepen welke
acties juist wel of juist niet ondernomen moeten worden. De uitvoering binnen de
hoofdmomenten balbezit, balbezit tegenstander en omschakeling zijn hierbij van belang.
Mentale en fysieke ontwikkeling
De mentale of fysieke kenmerken van een speler kan van invloed zijn op het selectie beleid.
Met mentale ontwikkeling wordt oa de wedstrijd en trainingsmentaliteit bedoeld.
Trainingsopkomst en inzet spelen hierbij tevens een rol. Fysieke kenmerken zijn oa
lichaamsbouw en coördinatie. Onvoldoende of juist vergaande ontwikkeling van beide zaken
zullen dan ook per geval besproken worden in het selectie overleg.
Aantal spelers per team
Hoewel de bovenstaande selectiecriteria van eerste belang zijn, dient ook rekening te worden
gehouden met het aantal spelers per team. Omdat we bv in de F- en E-pupillen alleen 7:7
willen spelen, zullen deze teams bij voorkeur uit niet meer dan 9 spelers bestaan.
Over de gehele jeugd kan bij de selecties met minder spelers volstaan worden. Bij de
bovenbouw dus 12 of 13, bij de onderbouw 8. Achterliggende gedachte hierbij is dat de
gemiddelde selectiespeler meer gemotiveerd en dus aanwezig is. In lagere teams wordt vaak
eerder afgezegd, waardoor meer spelers nodig zijn.

6.2.

Van junior naar senior
De overstap van junior naar senior is vaak een moment waarop spelers afhaken, omdat deze stap niet
goed begeleid wordt. Met het instellen van een selectie onder 23, worden jeugdspelers binnen
vvAssendelft voorbereid op deze stap. Periodiek wordt gedurende het seizoen enige oefenwedstrijden
voor deze selectie georganiseerd. De technische begeleiding van onder 23 wordt uitgevoerd door de
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senioren-hoofdtrainer. Hierdoor krijgen de junioren een indruk van wat er van hun verwacht wordt en
de hoofdtrainer op zijn beurt een indruk van de aanwezige talenten.

7. Het begeleiden van kinderen en jongeren in de voetbalvereniging
Aan de begeleiding van kinderen en jongeren worden hoge eisen gesteld. Hiermee wordt niet alleen de
voetbal-begeleiding bedoeld. De opvoedkundige taak lijkt steeds meer te verschuiven van gezin naar
scholen en sportverenigingen. Voor het individu geldt dat deze te maken heeft met meerdere en
wellicht verschillende normen en waarden. De waarde is hierbij de opvatting waar een groot belang
aan wordt toegekend en dient als uitgangspunt voor de norm, in de vorm van gedragsregels. Deze
kunnen formeel zijn (wetgeving) of informeel (respecteer je zelf en daardoor de ander).Daarom is het
belangrijk deze op te stellen en uit te dragen. Het kader van de vereniging heeft een duidelijke
voorbeeld rol.

7.1.

Verantwoordelijkheden van de vereniging voor de jeugd
De vereniging heeft tot doel jeugd op te leiden op voetbaltechnisch gebied. Tevens heeft zij zich tot
doel gesteld dit binnen een kader van normen en waarden uit te voeren. De voorwaarden voor beide
activiteiten staan in dit jeugdvoetbalbeleidsplan beschreven. Om jeugd bij eventuele problemen te
begeleiden kan gebruik gemaakt worden van de lijn leider trainer coördinator technisch jeugd
coördinator - jeugdcommissie. Er zal binnen de vereniging een vertrouwenspersoon worden
aangewezen. Indien men de lijn niet kan of wil volgen kan een beroep op de vertrouwenspersoon
worden gedaan.

7.2. Dialoog met jeugdleden
Er is binnen vvAssendelft geen formele wijze van communicatie met de jeugd in de vorm van
commissies of overleg structuren. Aanspreekpunt voor de jeugd is veelal de leider of trainer.
7.3.

Begeleiding bij overgang van junior naar senior
De technisch jeugd coördinator overlegt met de jeugdtrainer over de spelers die op basis van hun
leeftijd over zullen gaan en geven hierbij een advies of overgang naar de A-of B-selectie zou kunnen
plaatsvinden. Dit advies wordt overgedragen aan de coördinator TZ senioren en hoofdtrainer, welke
vrij zijn dit advies te volgen. Indien gewenst kan er nog apart overleg tussen senioren en jeugd
plaatsvinden. De spelers die overgaan zullen vanuit de senioren commissie persoonlijk te horen
krijgen waar ze geplaatst zullen worden.
Om de overgang van junior naar senior zo soepel mogelijk te laten verlopen, zijn de volgende
mogelijkheden binnen de vereniging ingesteld:
- Junioren kunnen worden geselecteerd voor het onder-23 elftal. Hier spelen zij samen met
enkele senioren tegen gelijksoortige teams uit de regio. Zie ook hoofdstuk 6.2
- Junioren kunnen, na overleg met de jeugdtrainer, als wisselspeler invallen in senioren teams
- Junioren kunnen, na overleg met de jeugdtrainer, meetrainen met senioren.
- Junioren kunnen, na overleg met de (ouders van de) speler, jeugdtrainer en technisch jeugd
coördinator, vervroegd overgaan naar de senioren.

7.4. Beloning bij overgang van junior naar het eerste seniorenteam
Nadat een junior de overgang naar de senioren maakt, zal een goede plaats voor hem gezocht worden
binnen één van de senioren-selecties. Voor diegene die uiteindelijk in het eerste elftal komen te spelen
is een beloningsstructuur, het jeugdbonusplan bedacht. Het doel van de jeugdbonus is om talentvolle
spelers voor vvAssendelft te behouden door een kleine impuls in het vooruitzicht te stellen aan die
spelers die uiteindelijk in de selectie terechtkomen en na enige tijd in de basisopstelling van het eerste
team komen en zodoende bij de club blijven. Om in aanmerking te komen dient een speler vier
seizoenen bij v.v. Assendelft te blijven vanaf het moment dat de eerste 10 wedstrijden in het
basiselftal heeft plaatsgevonden en de aanspraak op de uitkering is ontstaan. De hoogte van de
uitkering is mede afhankelijk van het aantal jaren dat de speler in de jeugd bij vvAssendelft heeft
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gespeeld. Het volledige reglement van het Jeugdbonusplan van de Jeugdafdeling van v.v. Assendelft is
op te vragen bij het jeugd- en seniorenbestuur.

7.5.

Meisjes en jongens
De vvAssendelft heeft een steeds groter wordende meisjes en dames afdeling. Zoals gesteld wordt er
geen onderscheid gemaakt tussen de meisjes en de jongens. Daar waar in het verleden de meisjes
veelal bij jongens teams moesten worden ingedeeld, beschikken we anno 2010 over volwaardige
meisjes teams. Afhankelijk van de aantallen, de wens en kwaliteiten kunnen meisjes echter bij de
jongens spelen.
Inmiddels gelden voor de meisjes teams dezelfde leeftijdscriteria als voor de jongens teams.

8. Werving en opleiding jeugdkader
Kader is een belangrijk element voor een gezonde en stabiele vereniging. Onder kader wordt in dit
verband verstaan: alle betrokkenen die een taak uitvoeren binnen de vereniging. Om het niveau van dit
kader te verhogen kunnen thema avonden of cursussen van oa de KNVB gevolgd worden.

8.1.

Het werven van nieuw jeugdkader
Voor werving van kader is het belangrijk om vanuit de vereniging initiatief te nemen. Een belangrijk
kader potentieel is ouders van nieuwe leden. Hiervoor kan op het inschrijfformulier een passage
worden gewijd door aan te geven dat een vereniging niet zonder de inzet van vrijwilligers kan
functioneren met de expliciete vraag of zij hiertoe bereid zijn. Vervolgens dient potentieel kader
persoonlijk benaderd te worden, waardoor mogelijk drempels en/of vooroordelen weggenomen
kunnen worden. De vereniging zal hiervoor een rol van vrijwilliger coördinator instellen. Deze zal oa
aangegeven welke (sociale) voordelen het kan hebben om kader te worden. Ouders zijn soms bang om
taken te verrichten omdat ze vaak vinden hiervoor niet voldoende kennis voor te hebben. Juist in dit
verband is het van groot belang aan te kunnen geven wat exact verwacht wordt van een bepaalde
functionaris. De taken en verantwoordelijkheid dienen hiervoor omschreven te zijn.

9. Taken en verantwoordelijkheden jeugdkader
Om een goede indeling van de werkzaamheden behorende bij een functie te verkrijgen is het
noodzakelijk de taken en verantwoordelijkheden van de functies te beschrijven. Hierdoor kunnen
leemtes of dubbele uitvoeringen voorkomen worden. Indien nieuw kader benaderd wordt, kan de
vastlegging dienen om een goed overzicht aan te bieden wat verwacht wordt van de functionaris.

9.1.

Taken en verantwoordelijkheden jeugdcommissie

9.1.1. Taken en verantwoordelijkheden voorzitter
Maakt deel uit van de jeugdcommissie en leidt de periodieke vergaderingen
Levert een bijdrage aan de loterijdienst en bestuursdienst
Vertegenwoordigt de jeugdcommissie in het hoofdbestuur
Zit het leideroverleg voor
Zit de ouderavond voor
Neemt deel aan de beheercommissie jeugdbonusplan
Is aanwezig bij jeugdactiviteiten of zorgt voor vervanging
9.1.2. Taken en verantwoordelijkheden secretaris
Maakt deel uit van de jeugdcommissie en neemt deel aan de periodieke vergaderingen
Levert een bijdrage aan de loterijdienst en bestuursdienst.
Maakt het verslag van de vergaderingen van de jeugdcommissie en distribueert deze
Vervangt de voorzitter van de jeugdcommissie bij diens afwezigheid
Houdt de ledenlijst van de jeugd actueel
Communiceert niet wedstrijd gerelateerde zaken schriftelijk naar de KNVB
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Onderhoudt de jeugdwijzer en uitgave naar nieuwe leden
Onderhoudt informatie tbv de bestuursdiensten
Is aanspreekpunt voor potentiële nieuwe jeugdleden
Neemt deel aan de beheercommissie jeugdbonusplan
9.1.3. Taken en verantwoordelijkheden wedstrijdsecretaris
Maakt deel uit van de jeugdcommissie en neemt deel aan de periodieke vergaderingen
Levert een bijdrage aan de loterijdienst en bestuursdienst.
Communiceert wedstrijd gerelateerde zaken met de KNVB
Organiseert scheidrechters voor de thuiswedstrijden
Organiseert oefenwedstrijden en scheidsrechters hiervoor
Is coördinator voor aanvragen voor deelname aan toernooien
9.1.4. Taken en verantwoordelijkheden penningmeester
Maakt deel uit van de jeugdcommissie en neemt deel aan de periodieke vergaderingen
Levert een bijdrage aan de loterijdienst en bestuursdienst
Stelt de begroting en balans op
Stelt rekeningen betaalbaar
Stort of neemt contant geld op
Verstuurt facturen naar sponsors
Verzorgt de Grote Club Actie
9.1.5. Taken en verantwoordelijkheden medewerker Technische Zaken Jeugd
Maakt deel uit van de jeugdcommissie en neemt deel aan de periodieke vergaderingen
Levert een bijdrage aan de loterijdienst en bestuursdienst
Bewaakt het jeugdvoetbalbeleidsplan
Werkt nauw samen en is klankbord voor de technisch jeugd coördinator
Neemt deel aan het trainersoverleg
Neemt deel aan het leideroverleg
Neemt deel aan de ouderavond
Organiseert het technisch overleg met hoofdtrainer, technisch jeugd coördinator en de
medewerker TZ Senioren
Houdt ism de technisch jeugd coördinator de jeugdtrainers staf op peil en is betrokken bij
werving van nieuwe trainers
9.1.6. Taken en verantwoordelijkheden coördinatoren
Maakt deel uit van de jeugdcommissie en neemt deel aan de periodieke vergaderingen
Levert een bijdrage aan de loterijdienst en bestuursdienst.
Neemt deel aan de bijeenkomsten voor de voorlopige elftalindelingen
Is centraal aanspreekpunt voor de betreffende leeftijdsgroep
Is centraal afmeldpunt voor de betreffende leeftijdsgroep
Coördineert ism andere coördinatoren invallers voor teams
Maakt wekelijks informatie -met terugblik en vooruitkijk- voor het clubblad
Bezoekt (delen van) trainingen en wedstrijden
Werft leiders voor de teams
Verzorgt telefoonlijsten voor de teams
Onderhoud contact met de trainer(s) van de betreffende leeftijdsgroep
Meldt misstanden binnen de betreffende leeftijdsgroep aan de technisch jeugd coördinator en
bepaald in samenspraak eventueel te ondernemen acties
Is organisator van of ondersteunt organisatie van bijzondere evenementen
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9.1.7. Taken en verantwoordelijkheden technisch jeugd coördinator
Het aandachtgebied betreft de technische zaken van de jeugd afdeling, inclusief de
bijbehorende jeugd meisjes teams
Werkt onder de medewerker Technische Zaken Senioren en legt hieraan verantwoording af
Is in samenspraak met de medewerker Technische Zaken Jeugd verantwoordelijk voor de
invulling en samenstelling van de technische staf voor de jeugd afdeling en geeft hier leiding
aan
Is aangaande zijn technische verantwoording, aanspreekpunt voor spelers, leiders,
coördinatoren en ouders
Adviseert het hoofdbestuur gevraagd en ongevraagd in zaken die betrekking hebben op de
jeugdafdeling
Zorgt voor activiteiten die bijdragen aan de ontwikkeling van spelers en/of trainers
Bezoekt (delen van) wedstrijden en/of trainingen van de jeugd
Gedraagt zich als vertegenwoordiger van v.v. Assendelft sportief en correct en geeft het goede
voorbeeld
Draagt in samenwerking met de medewerker TZ van de Senioren en de Jeugd, zorg voor de
invulling van het trainingsschema
Draagt het jeugdvoetbal beleidsplan uit en zorgt voor onderhoud en naleving hiervan
Onderhoudt contacten met externe instantie zoals oa de KNVB en Stichting Zaantalent
Beoordeelt in geval van overtredingen van de verenigingsnormen in overleg met
coördinatoren, jeugdleider en jeugdtrainer de reden hiervan en stelt een eventuele strafmaat op
Bezoekt tbv de communicatie de vergaderingen van de jeugdcommissie
Neemt deel aan overleg A junioren naar senioren
Belegt periodiek het trainersoverleg en zit dit voor
Voert evaluatiegesprekken met trainers
Belegt ism de voorzitter van de jeugdcommissie een ouderavond
Belegt ism de jeugdcommissie een leideravond
Belegt aan het einde van het lopende seizoen, de gesprekken voor de voorlopige
elftalindelingen met de trainers en coördinatoren en zit dit voor.
9.1.8. Taken en verantwoordelijkheden keepers coördinator
Het aandachtgebied betreft de keepers van de gehele vereniging, dus de heren en dames van
jeugd en senioren.
Werkt samen met de Technisch Jeugd Coördinator en medewerker Technische Zaken
Senioren
Is verantwoordelijk voor de invulling en samenstelling van de technische staf voor de
keepersafdeling en geeft hier leiding aan
Is aangaande zijn technische verantwoording, aanspreekpunt voor trainers, spelers, leiders,
coördinatoren en ouders
Zorgt voor activiteiten die bijdragen aan de ontwikkeling van spelers en/of trainers
Bezoekt (delen van) wedstrijden en/of trainingen van de keepers
Gedraagt zich als vertegenwoordiger van v.v. Assendelft sportief en correct en geeft het goede
voorbeeld
Draagt in samenwerking met Technisch Jeugd Coördinator en medewerker Technische Zaken
Senioren, zorg voor de invulling van het trainingsschema
Belegt periodiek het trainersoverleg van de keeperstrainers en zit dit voor
Neemt deel aan trainersoverleg
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9.1.9. Taken en verantwoordelijkheden jeugdtrainer
Verzorgt de opstelling en wissels bij de selectieteams. Eventuele samenspraak met de
leider(s), de coördinator en de technisch jeugd coördinator is mogelijk
Legt verantwoording af aan de technisch jeugd coördinator
Begeleidt het team op de training en (indien afgesproken en vastgelegd) de wedstrijddag (uit
en thuis) en is hiervoor op tijd aanwezig
Houdt presentielijsten van de trainingen en wedstrijden bij
Stemt de trainingen af op de wedstrijdsituatie, informatie van de jeugdleider en de algehele
technische ontwikkeling van de groep en/of spelers
Gedraagt zich als vertegenwoordiger van v.v. Assendelft sportief en correct en geeft het goede
voorbeeld aan uw team en (mede)begeleiders
Neemt zelf initiatief bij contacten met de wedstrijdsecretaris omtrent het spelen van
vriendschappelijke wedstrijden
Stimuleert de spelers op positieve wijze tav het voetbalspel en tav deelname aan activiteiten
naast het voetbal
Onderhoud contact met de coördinator, overige trainer(s) en leiders van de betreffende
leeftijdsgroep
Neemt deel aan de bijeenkomsten voor de voorlopige elftalindelingen
Ziet toe op naleving van de gedragsregels voor de spelers en spreekt deze hierop aan
Onderhoud contact met en meldt onregelmatigheden (inclusief eventueel getroffen
maatregelen) aan de coördinator van de betreffende leeftijdsgroep
Conformeert zich aan het FZAV-convenant
Zorgt, indien verhinderd voor training of wedstrijd, tijdig voor een vervanger
Laat trainingen altijd doorgaan of onderneemt een alternatieve activiteit
Is verantwoordelijk voor het ter beschikking gestelde materiaal
Neemt deel en levert een positieve bijdrage aan het trainersoverleg
9.1.10. Taken en verantwoordelijkheden jeugdleider
Verzorgt de opstelling en wissels bij het niet-selectieteam en ziet toe op een evenredig aantal
wisselbeurten
Heeft een adviserende stem bij de opstelling en/of wissels van het selectieteam
Is vertrouwenspersoon binnen het elftal voor spelers en/of ouders
Gedraagt zich als vertegenwoordiger van vvAssendelft sportief en correct en geeft het goede
voorbeeld
Stimuleert de spelers op positieve wijze tav het voetbalspel en tav deelname aan activiteiten
naast het voetbal
Ziet toe op naleving van de gedragsregels voor de spelers en spreekt deze hierop aan
Vult het wedstrijdformulier in neemt dit na uitwedstrijden mee terug naar vvAssendelft
Fungeert in voorkomende gevallen (geen scheidrechter aangewezen of niet op komen dagen)
als scheidsrechter of zorgt voor vervanging
Fungeert als assistent-scheidsrechter of zorgt voor vervanging
Bezoekt (delen van) trainingen
Neemt deel aan het leideroverleg
Zorgt voor en levert een bijdrage aan het vervoer voor uitwedstrijden
Zorgt voor administratieve afhandeling na waarschuwingen, veld verwijdering of staken van
de wedstrijd
Onderhoud contact met en meldt onregelmatigheden (inclusief eventueel getroffen
maatregelen) aan de coördinator van de betreffende leeftijdsgroep
Onderhoud contact met de trainer(s) van de betreffende leeftijdsgroep
Is organisator van of ondersteunt organisatie van bijzondere evenementen
Is verantwoordelijk voor het ter beschikking gestelde materiaal en levert dit aan het eind van
het seizoen weer in
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Gedragsregels spelers en ouders

Van de leden en hun ouders worden een aantal zaken verwacht die deelname aan en binnen een
vereniging met zich meebrengt. Tijdens aanwezigheid op het sportcomplex, wordt de speler/speelster
geacht zich te houden aan bepaalde regels. Deze kunnen en zullen niet allemaal apart omschreven
worden. Daar waar ze niet expliciet vermeld zijn, gelden de algemene normen en waarden zoals deze
in de maatschappij mag verwachten
Uiteraard gelden verder voor, tijdens en na het sporten de regels zoals die door de voetbalbond zijn
aangegeven.

10.1. Gedragsregels spelers
Gedraagt zich correct ten opzichte van medespelers, begeleiders, tegenstanders,
scheidsrechters en het publiek. Toont respect voor de tegenstander, accepteer beslissingen van
de scheids- en lijnrechter en gaat niet in op eventuele provocaties
Gaat zorgvuldig om met bezittingen van anderen en de materialen die door de vereniging ter
beschikking wordt gesteld. Indien onzorgvuldig gedraag leidt tot schade aan bezittingen en/of
materiaal, zal de speler aansprakelijk worden gesteld. Het bestuur van de vvAssendelft is niet
aansprakelijk voor vernielingen die door een of meerdere leden zijn aangebracht
Het gebruik van sponsorkleding is alleen toegestaan rondom het wedstrijdgebeuren
Trainen, ongeacht welk team men speelt, is niet vrijblijvend. Spelers die vaker trainen hebben
bij wedstrijden de voorkeur boven spelers die de training niet bezoeken. Geef afbericht als je
niet in de gelegenheid bent om te trainen
Behoort op tijd op de trainingen te komen en houdt bij het betreden van het trainingsveld
rekening met de groep(en) die met hun training bezig zijn. Train in sportkleding, doch kom
niet in deze kleding naar de training. Het dragen van scheenbeschermers is ook tijdens
trainingen verplicht
Alle verenigingen bieden de mogelijkheid tot hygiënische verzorging in de vorm van douchen.
Als je je goed inzet tijdens de wedstrijd of training zal je beslist bezweet het veld verlaten
Douchen is dan een normale zaak. Maak hierbij gebruik van badslippers
Behoort op tijd aanwezig te zijn voor de wedstrijd. Uitgangspunt hiervoor is minimaal 3
kwartier voor de wedstrijd, tenzij anders is afgesproken met de leider en/of trainer. De
vertrektijden voor uitwedstrijden staat vermeld in het clubblad
Voetbal is een teamsport. Afmeldingen dienen dus zo veel mogelijk beperkt te worden. Mocht
dit toch noodzakelijk zijn, dan dient deze afmelding zo vroeg mogelijk plaats te vinden bij de
coördinator van de leeftijdsgroep
Draagt er zorg voor dat zijn/haar tenue in goede staat verkeerd. Deelname aan de wedstrijd is
alleen toegestaan als de kleding voldoet aan de kledinglijn.
Gedraagt zich, zowel bij thuis- als uitwedstrijden, ook zonder aanwezigheid van een
begeleider, correct in de kleedkamers. De kleedkamer wordt netjes achtergelaten, zodat een
volgende groep in een schone en opgeruimde kleedkamer komt. Roken in de kleedkamer is
ten strengste verboden!
Bij problemen kan de speler/speelster zich wenden tot de leider, trainer of coördinator,
Technisch Jeugd Coördinator of vertrouwenspersoon van de vereniging
Draagt actief bij aan activiteiten en evenementen die door de vereniging worden georganiseerd
Om voetbal mogelijk te maken zijn een flink aantal mensen actief als vrijwilliger. Draag
hierbij je steentje bij. Geef aan indien je een bijdrage wilt leveren aan bv het fluiten of vlaggen
bij een lager team. Wil je trainers ondersteunen bij het trainen van bepaalde groepen, meld dit
dan ook. Meld je aan via je leider, trainer of coördinator.
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10.2. Gedragsregels ouders
Zorg ervoor dat uw kind(eren) op tijd aanwezig is voor de training, thuiswedstrijd of
vertrekpunt. Gaat uw kind op de fiets naar de training, zorg dan dat de verlichting in orde is
Is betrokken bij het elftal waarin uw zoon of dochter speelt en stimuleert deze tot deelname
aan andere activiteiten of werkzaamheden binnen de vereniging
Uw aanmoedigingen tijdens de wedstrijd zorgen voor een positieve stimulatie. Bedenk hierbij
dat uw aanmoedigingen of aanwijzingen -hoe positief ook bedoeld- tegenstrijdig kunnen zijn
aan de opdrachten en/of aanwijzingen van de trainer en/of leider
Levert geen commentaar op tegenstander, ouders of supporters
Respecteert de beslissingen van de lijn- en scheidsrechter
Respecteert de beslissingen van de trainer en/of leider. Bent u het oneens met een situatie of
beslissing, bespreek dit dan met de betreffende persoon. Uiteraard zal dit niet plaatsvinden
kort voor of tijdens een wedstrijd of een training. Komt u er niet uit, neem dan contact op met
de coördinator van de betreffende leeftijdsgroep of de Technisch Jeugd Coördinator
Gaat gedurende de wedstrijd (voor, tijdens of na) niet mee de kleedkamer in. Dit geldt niet
voor ouders van de E-, F- en meisjes-pupillen
Tijdens de wedstrijd neemt u plaats achter de eventueel aanwezig afrastering. Ouders van Een F-pupillen mogen niet op de middellijn staan. Hiermee wordt voorkomen dat u de
voetballers of de leiders in de weg loopt
Levert een bijdrage aan het vervoer voor uitwedstrijden.
Spreekt de jeugd aan op de gedragsregels

11.

Strafmaatregelen

Helaas is het soms zo dat gedragsregels, die de club stelt, niet altijd opgevolgd worden. Er is dan een
belangrijke taak weggelegd voor het kader om corrigerend op te treden. Van een leider /trainer wordt
dan in eerste instantie verwacht worden dat deze samen met de coördinator van de betreffende groep,
het gesprek aangaat met de speler. Hierbij wordt de speler op zijn verantwoordelijkheden gewezen.
Als dat niet helpt kan tot straffen worden overgegaan. Hiervoor gelden de volgende afspraken:
Eventuele disciplinaire maatregelen worden door de betreffende trainer/leider opgelegd. Deze
stellen de betreffende coördinator en de Technisch Jeugd Coördinator hiervan op de hoogte.
Het wegzenden tijdens trainingen wordt door de trainer nadien met de betreffende speler
besproken, waarna hij eventueel een berisping of een straf op kan leggen.
Bij het wegzenden van een speler tijdens de wedstrijd door de scheidsrechter treedt de leider
in overleg met de betreffende coördinator, waarna de jeugdcommissie bevoegd is om buiten
de strafmaatregel van de bond een straf op te leggen.
Bij ernstige overtredingen door een jeugdlid of een groep jeugdleden neemt de betreffende
trainer/leider contact op met de betreffende coördinator, waarna de jeugdcommissie bevoegd
is om disciplinaire maatregelen te treffen.
Als de KNVB een boete oplegt aan een jeugdlid, dan wordt deze boete betaald door het
betreffende jeugdlid.
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Communicatie binnen de jeugdafdeling

12.1. Overzicht en overleg situaties

Trainersoverleg

1x per 6 a 8 weken

x

Leideroverleg

1x per jaar

x

x

x

v

x

Ouderavond

periodiek

x

x

x

v

x

Jeugdcommissie

1x per 2 maanden

x

v

x

Teamindeling

1x per jaar

Technische zaken

1x per 3 maanden

x = deelnemer

v = voorzitter

x

v

o

x

Ouders

TZ-senioren

TJC

Jeugdcommissie

Coördinatoren

Leiders

Trainers

In onderstaand schema staat een overzicht van de overlegsituaties.

o
x

v
x

v

o = optioneel

12.2. Dialoog met de ouders
Dialoog met de ouders kan wederzijds worden geïnitieerd in geval dit door betreffende partij gewenst
is. Hiervoor is in eerste instantie de lijn leider trainer coördinator jeugdcoördinator jeugdcommissie beschikbaar. Vanuit de vereniging wordt periodiek een ouderavond georganiseerd om
regulier contact met de ouders te krijgen en/of te onderhouden.

12.3. Informatie voorziening
Informatievoorziening naar de jeugdleden vindt plaats door gebruik te maken van de volgende
communicatie middelen:
Mededelingen van of via de leider, trainer of coördinator, ad hoc
Inschrijfformulier (zegt iets over de voorwaarden), éénmalig
Jeugdwegwijzer, éénmalig
Clubblad, wekelijks
Mededelingborden in de kantine (uitslagen, standen, diverse info ) wekelijks
en ad hoc
WEB-site: www.vvassendelft.nl, continue
Verslag jaarvergadering, jaarlijks

13.

Aanbod van activiteiten binnen de vereniging

Naast de activiteiten op het gebied van het voetballen (training(en) en wedstrijden) biedt de vereniging
de mogelijkheid van de volgende (neven-)activiteiten:
Schoolvoetbal
G-voetbal toernooi, valide en minder valide spelen samen
Leidersavond
Ouderavond
Werkersavond
Bingo middag
Darttoernooi
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Sinterklaasfeest
Zaalvoetbal
Licht (oefen)wedstrijden
Bezoeken profvoetbal (interland, dan wel in de streek betaald voetbal)
Deelname aan toernooien
Penalty bokaal voor pupillen
Meiden middag
Loterij, tijdens thuiswedstrijden van het 1e
Uitstapje met een team of team(s)
Weekend weg in combinatie met een toernooi of vriendschappelijke voetbalwedstrijd
Eigen pupillentoernooi
Verder stimuleert de vereniging uitstapjes van teams, door hier een bescheiden financiële bijdrage aan
te leveren.

13.1. Opleidingsactiviteiten voor jeugd en kader
Opleidingen maken het kader steeds beter, waardoor uiteindelijk de jeugd beter kan presteren. Binnen
de vereniging kunnen zowel interne als externe opleidingen verstrekt worden. Intern kan geleid
worden door een (hoofd)trainer, technisch jeugd coördinator of een gastdocent. Externe opleidingen
mbt voetbal worden voornamelijk door de KNVB gegeven. Het betreft hier overigens niet alleen
voetbaltechnische opleidingen, maar ook bestuursopleidingen. De KNVB publiceert deze opleidingen
op haar web-site. De club wil potentieel kader graag in de gelegenheid stellen deze opleidingen te
volgen en zal deze opleiding dan ook betalen. Daar dient dan wel een bepaald dienstverband tegenover
te staan. Afhankelijk van de periode tussen deelname aan de opleiding en vertrek geldt een
terugbetalingsregeling:
Vertrek binnen een jaar na deelname aan de cursus:
100% terugbetaling
Vertrek na een jaar na deelname aan de cursus:
50% terugbetaling
Vertrek na twee jaar na deelname aan de cursus:
geen terugbetaling

14.

Randvoorwaarden uitvoering plan

14.1. Materiaal en accommodatie
Sinds het seizoen 2004-2005 spelen alle jeugdteams in hetzelfde (officiële) club tenue. Voor een
aantal teams zijn ook trainingspakken beschikbaar. Het tenue bestaat uit een zwart shirt met een witte
baan in het midden, zwarte broekjes en zwarte kousen. Het is niet geoorloofd om met andere kleding
dan het officiële tenue te spelen. Elk team beschikt via de vereniging over een tas met shirts. Deze
shirts zijn in bruikleen bij de leden. Het is de bedoeling dat het wassen van de shirts om tourbeurt
wordt gedaan. In de tas is een wasvoorschrift aanwezig. Aan het einde van het seizoen dient de tas met
shirt weer te worden ingeleverd. Nieuwe leden krijgen na inlevering van het inschrijfformulier een
voetbalbroek en voetbalkousen uitgereikt. De broeken en de kousen worden GRATIS ter beschikking
gesteld en -vanuit de vereniging- periodiek (om de 3 a 4 jaar) vervangen.
Het gebruik van sponsorkleding is alleen toegestaan rondom de wedstrijd en dus niet voor de
trainingen of gebruik bij privé aangelegenheden.
Het trainers materiaal is op orde. Er zijn per trainer ballen en een tweetal setjes verschillende kleuren
overgooiers beschikbaar. Ook zijn er hulpmiddelen in de vorm van pilonnen, hoedjes en doelen
beschikbaar. Voor het materiaal dient op basis van input (oa trainers) en waarneming vastgesteld te
worden wat de materiaal behoefte voor het (nieuwe) seizoen is.
De velden (inclusief het trainingsveld) worden goed onderhouden. De grasvelden door tijdig te maaien
en/of te rollen, het kunstgrasveld door regelmatig te borstelen en aan te vullen met rubber.
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De accommodatie dient aandacht te verkrijgen. Met het groeien van de vereniging bij zowel de jeugd
als de senioren, is de capaciteit van twee velden aan de krappe kant. Momenteel worden op zaterdag al
wedstrijden van de pupillen op het voormalige trainingsveld gespeeld.
De kantine is voor een deel ingericht op jeugd. Voor snoep en snacks kan de jeugd terecht bij een
verlaagd loket. De mogelijkheden om frisdrank aan de bar te verkrijgen is vanwege de hoogte van de
bar niet voor alle jeugd optimaal. Een apart jeugdhonk met diverse spelletjes is voor een gedeelte
gerealiseerd.
De afgelopen jaren heeft de jeugdafdeling diverse zaken geschonken aan de vereniging:
complete audio/video installatie, bestaande uit een beamer, doek en DVD-installatie
een nieuwe brancard en bijbehorende dekens
nieuwe stoelen en tafels voor het terras
een nieuw breedbeeld TV
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Bronvermelding

V.V. Assendelft
V.V. Assendelft
KNVB
KNVB
KNVB
KNVB
KNVB
KNVB
KNVB
KNVB
NKS
NOC/NSF
De Voetbaltrainer
Trainersmagazine
Ouders graag gezien

Jeugdwegwijzer seizoen 2004-2005
Jeugdplan
Blauwdruk van een Jeugdvoetbalbeleidsplan
Coachen van Jeugd voetballers
De bal is rond en dat is best moeilijk
Zo doen wij dat Effies
E-tjes worden 1 met de bal
D-pupillen, zo doe je dat
Masterplan jeugdvoetbal
Lesmateriaal opleiding Technisch Jeugd Coördinator
Diverse artikelen Sportkader & Sportsignaal.
Diverse literatuur
Diverse artikelen m.b.t. jeugdvoetbal
Diverse artikelen m.b.t. jeugdvoetbal
www.oudersgraaggezien.nl
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