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1.1 Algemeen
S.V. Audacia is een Moergestelse voetbalvereniging die mensen verbindt door middel van voetbal op een
fanatieke, maar sportieve manier. Audacia is een vereniging waar de waarden en normen voorop staan.
Wij zijn dé plek waar alle generaties samenkomen. 

Dit jeugdbeleidsplan sluit aan bij een gestructureerde en helder aanpak voor de jeugd bij het
ambitieniveau van onze vereniging. S.V. Audacia wil bereiken dat de jeugd met heel veel plezier speelt en
dat de vereniging positief bijdraagt aan hun sociale vorming en dat zij daarbij behouden blijven voor de
vereniging. S.V. Audacia wil spelplezier voor de jeugd creëren door een goede organisatie rondom
trainingen en wedstrijden en de omgang met de kinderen. Denk daarbij aan een prettige sfeer, goede
voorzieningen en aardige en behulpzame vrijwilligers. De sportieve ontplooiing van alle jeugdvoetballers
staat centraal, ongeacht leeftijd, geslacht, motivatie en spelniveau. S.V. Audacia vindt dat kinderen zich
goed moeten kunnen ontwikkelen. Kinderen willen van nature leren, dat geeft een goed gevoel,
voldoening en plezier.

De jeugdleden kunnen op hun eigen niveau trainen binnen het team en op zaterdag de voetbalsport
beoefenen. De trainers dienen te worden begeleid bij het geven van de trainingen door de
jeugdcoördinator. 

Voor onze allerjongste leden van 5 tot en met 7 jaar, de mini’s wordt er wekelijks een training verzorgd.
Elke speler doet (bij voldoende spelers) mee aan de regionale mini-toernooi die plaats vinden op
zaterdag. 

Daarnaast is meiden- en vrouwenvoetbal in Nederland de snelst groeiende teamsport. Vooral onder
jonge meiden is voetbal de laatste jaren bijzonder populair geworden. Meiden hebben dezelfde drijfveer
als jongens op het voetbalveld. S.V. Audacia heeft in verschillende leeftijdscategorieën meiden voetballen.
Bij de seniorenteams zijn twee dameselftallen actief wat doorstroom vanaf de jeugd mogelijk maakt. 

Naast het voetbal zijn bij S.V. Audacia de activiteiten die door het hele jaar worden georganiseerd erg
belangrijk. Dit is van hoog belang voor de verbinding met elkaar en het clubgevoel. Deze activiteiten
worden bij de jeugd door de activiteitencommissie georganiseerd.
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1.2.1 Gedragsregels trainers en leiders
De gedragsregels voor de trainers en leiders zijn opgesteld in de 10 one-liners die S.V. Audacia als
uitgangspunt neemt:  

Een goede trainer en/of leider...
... straalt respect en plezier uit en heeft een positieve grondhouding.
... vindt opleiden en ontwikkelen belangrijker dan winnen. 
... is zich bewust van zijn voorbeeldfunctie naar spelers en ouders.
... maakt duidelijke afspraken met spelers, het team en ouders aan het begin van het seizoen en ziet toe                   
bij naleving ervan. 
... zorg voor leerzame oefenstof met variatie en herhaling gericht op de kwaliteit van de groep. 
... staat achter zijn aanvoerder en laat hem zijn verlengstuk zijn.
... bedankt de scheidsrechter na de wedstrijd en stimuleert zijn spelers dat ook te doen.
... accepteert beslissingen van de scheidsrechter en grensrechters. 
... communiceert open en eerlijk. 

Openstaan voor alle groepen, ongeacht religie, huidskleur of seksuele voorkeur. 
Met elkaar zorgen voor een plezier en veilig sportklimaat.
Elkaar aanspreken op ongewenst gedrag.
Respect tonen voor elkaar, voor de accommodatie en de materialen van de vereniging. 
Tijdens de wintermaanden aandacht voor de fietsverlichting.
Tijdens de wintermaanden een trainingspak aan tijdens training, eventueel aanvullend met
thermokleding. 
Na de wedstrijd of de training douchen. Zo niet dan andere schoenen aan om zo de kantine schoon
te houden. 
Een bidon meenemen naar de training. Op teken van de trainer kan er tijdens de training gedronken
worden.
Als een speler een rode kaart krijgt wordt deze persoon minimaal 1 wedstrijd geschorst. 

1.2.2 Gedragsregels jeugdleden 
De gedragsregels voor de jeugdleden zijn een weerspiegeling van de gedragsregels van S.V. Audacia voor
trainers en leiders.

Voor de visie en doelstellingen van S.V. Audacia verwijzen we naar het beleidsplan.

Iedereen is welkom.
Wij zorgen voor een positieve sfeer en sportief klimaat.
Wij tonen waardering voor de scheidsrechter
Wij laten de kinderen hun spel spelen.
Wij gaan zorgvuldig om met onze accommodatie en materialen.
Als er problemen zijn, maken we er een melding van. 

1.2 Verenigingsregels 
Als vereniging doen wij er alles aan om onze leden, de vrijwilligers en de toeschouwers in een veilige
omgeving plezier aan de voetbalsport te laten beleven. Wij kunnen dit niet alleen en hebben iedereen
binnen de vereniging daarbij nodig! 

Samen hebben wij de belangrijkste uitgangspunten van onze vereniging opgesteld. Onze vereniging staat
voor plezier en sportief gedrag. Wij zijn trots op onze club en ontvangen iedereen gastvrij.

Als iedereen zich hieraan houdt, beleven wij allemaal heel veel voetbalplezier bij onze gezellige en mooie
vereniging. 
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2.1 Organogram
Onderstaande organogram geeft de organisatiestructuur van de jeugdafdeling bij S.V. Audacia weer.

Bestuurslid
Jeugdzaken

Wedstrijdsecretariaat
Scheidsrechter-

coördinator

(Jeugd)-
Scheidsrechters

Jeugdactiviteiten-
commissie

Leden
wedstrijdsecretariaat

Jeugdcoördinator Toernooicommissie

Technische 
commissie

 
Commissieleden:

JO7 - JO10
JO11 - JO14
JO15 - JO19

Trainers en leiders



2 | ORGANISATIESTRUCTUUR

8

2.2 Rollen organisatie jeugdvoetbal
Binnen het jeugdvoetbal kunnen we naast trainers en leiders verschillende organisatierollen verdelen:
1.    Bestuurslid jeugdzaken
2.    Wedstrijdsecretariaat
3.    Scheidsrechtercoördinator
4.    Jeugdcoördinator
5.    Technische commissie 
6.    Jeugd-activiteitencommissie
7.    Toernooicommissie

Bepaalt het beleid van de jeugdcommissie in samenspraak met de wedstrijdsecretaris, de technische
commissie en de voorzitter en is verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan.
Coördineert de diverse commissietaken.
Leidt de bijeenkomsten en vergaderingen van de technische commissie. 
Vertegenwoordigt de jeugdafdeling bij officiële gelegenheden naar buiten. 
Heeft een coördinerende taak bij werving jeugdcommissieleden en stimuleert deze waar nodig. 
Geeft uitvoering aan wervingsactiviteiten voor nieuwe jeugdspelers.
Zorgt samen met de jeugdcoördinator voor werving van jeugdtrainers. 
Ziet toe dat de functiebeschrijvingen worden uitgevoerd. 
Signaleert problemen welke spelen tussen leiders, trainers, spelers en ouders. Neemt eventueel een
bemiddelende rol op zich. 
Houdt contact met de activiteitencommissie, het wedstrijdsecretariaat, de scheidsrechtercoördinator,
de sponsorcommissie en de kledingcommissie, de technische commissie en tot slot de
jeugdcoördinator. 

2.2.1 Bestuurslid Jeugdzaken 
Onderstaande punten vormen een opsomming van de taken die worden uitgevoerd door een vrijwilliger
met de functie: ‘Bestuurslid jeugdzaken’.

Is verantwoordelijk voor het hele wedstrijdgebeuren, het coördineren van het inschrijven van de
elftallen bij de KNVB. 
Regelt publicatie -zowel intern als extern- van de door de KNVB vastgestelde wedstrijden. 
Voert besluiten van de KNVB uit en is verantwoordelijk voor de correspondentie van de
competitiewedstrijden. 
Draagt zorg voor de planning van alle wedstrijden en regionale JO7-toernooien. Tevens
verantwoordelijk voor de veldindeling en kleedkamerindeling van wedstrijden op eigen terrein. 
Geeft tijdig afgelastingen aan trainers, leiders, scheidsrechters en de tegenpartij in overleg en
samenwerking met het bestuurslid jeugdzaken door. 
Controleren en verzenden van de ingeleverde wedstrijdformulieren en eventuele strafrapporten. 
Verzetten van thuiswedstrijden op basis van gegronde redenen.
Opnemen van contact met de tegenstander naar aanleiding van verzoek wedstrijdswijziging. 

2.2.2 Wedstrijdsecretariaat 
Onderstaande punten vormen een opsomming van de taken die worden uitgevoerd door een of
meerdere vrijwilliger(s) met de functie: ‘Wedstrijdsecretariaat’.
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Wijst scheidsrechters aan bij wedstrijden waarvoor door de KNVB geen scheidsrechters zijn
aangewezen. 
Onderhoudt een kwantitatief en kwalitatief voldoende scheidsrechtersbestand door het stimuleren en
aanbieden van opleidingen. 
Regelt  informatiebijeenkomsten voor de scheidsrechters. 

2.2.3 Scheidsrechtercoördinator
Onderstaande punten vormen een opsomming van de taken die worden uitgevoerd door een vrijwilliger
met de functie: ‘Scheidsrechtercoördinator’

Is lid van de technische commissie.
Organiseert vier keer per jaar een bijeenkomst met trainers. 
Houdt actief contact met alle leiders en trainers van de JO7 tot en met de JO19 op voetbaltechnisch
gebied. 
Geeft voetbaltechnische ondersteuning in de vorm van oefenstof of assistentie. 
Is behulpzaam bij trainingen als wedstrijden op het gebied van coaching. 
Werkt voetbalprincipes uit voor de jeugdteams. 
Adviseert bij opleidingen. 
Rapporteert voetbaltechnische zaken aan de technische commissie. 
Meldt problemen rondom spelers, leiders en trainers aan de technische commissie. 
Woont overleggen tussen contactpersonen elftallen en de technische commissie bij. 
Is samen met de technische commissie eindverantwoordelijke voor de teamindeling. 
Organiseert scholing aan het begin van het seizoen aan trainers. Proces: wat willen we bereiken? En
hoe gaan we dat invullen? 
Staat open voor nieuwe initiatieven en is bereid deze verder uit te werken.

2.2.4 Jeugdcoördinator
Onderstaande punten vormen een opsomming van de taken die worden uitgevoerd door een vrijwilliger
met de functie: ‘Jeugdcoördinator’.

Ontwikkelt samen met technische commissie het toekomstige technische beleid. 

De jeugdcoördinator zal werkzaamheden verrichten waarvoor S.V. Audacia een vrijwilligersvergoeding zal
overeenkomen. 

Is aanspreekpunt voor alle vrijwilligers en trainers binnen het jeugdvoetbal. 
Geeft aan wanneer er wel of niet getraind kan worden tijdens de vakanties. 
Adviseert en beoordeelt functioneren trainers. 
Bepaalt in welke klasse teams worden ingedeeld en geeft dit door aan de KNVB. 
Bewaakt het jeugdbeleidsplan.
Coördineert samenstelling van teams junioren en pupillen.
Coördineert oefenwedstrijden.
Maakt indeling teams bekend via de website. 
Is een klankbord voor de jeugdcoördinator. 
Overlegt met begeleiders, trainers en leiders van de junioren en pupillen. 

2.2.5 Technische commissie
De technische commissie bestaat uit de jeugdcoördinator en drie commissieleden. Onderstaande
punten vormen een opsomming van de taken die worden uitgevoerd door een of meerdere vrijwilliger(s)
met de functie: ‘Technische commissie’.
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2.2.6 Jeugd-activiteitencommissie
Onderstaande punten vormen een omschrijving van de taken die worden uitgevoerd door een of
meerdere vrijwilliger(s) met de functie: ‘Jeugd-activiteitencommissie’.

Organisatie van interne nevenactiviteiten (en financiële acties) -voor de leden- met als doel de leden op
andere wijze ontspanning te bieden en daarmee de samenhang en een goede sfeer binnen de vereniging
te bevorderen en/of financiële middelen te verwerven. 

Jaarlijks worden er door de activiteitencommissie een aantal activiteiten georganiseerd, zoals: Paas-,
Sinterklaas-, Kerstactiviteiten. Denk daarbij ook zeker aan aan een fitnessactiviteit voor de JO15 en ouder.
Jaarlijks wordt er voor de JO10 en JO11 het jeugdkamp georganiseerd. Financiële acties om de jaarlijkse
activiteiten te bekostigen worden georganiseerd door deelname aan De Grote Clubactie.

Om de week -wanneer het 1e seniorenelftal thuis speelt- wordt er een ‘Pupil van de Week’ verkozen door
de jeugd-activiteitencommissie. De speler ontvangt een vragenlijst per e-mail, welke hij/zij samen met
ouders of begeleiders in kan vullen. Op zondag neemt de speler deel aan de warming-up van het 1e elftal
en krijgt hij een gesigneerd voetbalshirt. Tot slot in de rust een lekker frietje en het trekken van een lot uit
de hoge hoed. Er is altijd een lid van de jeugd-activiteitencommissie bij om foto’s te nemen en de speler te
begeleiden voor en tijdens de wedstrijd.

Organiseert jaarlijks drie toernooien: het Kersttoernooi in december, het Schoolvoetbaltoernooi in
mei en het Jeugdtoernooi in juni. 
Is verantwoordelijk voor de toernooien die bij de eigen vereniging worden gespeeld. 
Verzamelt de uitnodigingen voor de toernooien en maakt in overleg met de betrokken coördinatoren
een indeling per team. 
Zorgt voor de administratieve afhandeling van de uitnodigingen en zorgt ervoor dat leiders van
elftallen tijdig op de hoogte zijn bij welke toernooien ze staan ingeschreven. 
Zorgt ervoor dat het programmaboekje tijdig in het bezit is van de leider(s). 

2.2.7 Toernooicommissie 
Onderstaande punten vormen een opsomming van de taken die worden uitgevoerd door een of
meerdere vrijwilliger(s) met de functie: ‘Toernooicommissie’.

KNVB | Pupillentrainer
KNVB | Juniorentrainer

2.3 Organisatie en opleiding
Om het jeugdvoetbal bij S.v. Audacia te kunnen inrichten zijn wij afhankelijk van een aantal rollen.
Allereerst de jeugd coördinator. Daarnaast de commissieleden en trainers. De commissieleden (die
waarschijnlijk ook als trainer binnen de club actief zijn) en trainers kunnen zichzelf bekwamen door een
opleiding te volgen.

S.V. Audacia betaalt de kosten voor opleiding. De vrijwilliger tekent een overeenkomst dat hij of zij zich
drie jaar belangeloos voor de vereniging inzet. S.V. Audacia biedt daarbij keuze uit de volgende twee
opleidingen: 

Meer informatie over opleidingen van de KNVB is te vinden via de onderstaande link: 
Trainer-coach veldvoetbal opleidingen | KNVB 

https://www.knvb.nl/assist/assist-trainers/opleidingen-op--en-bijscholingen/trainer-coach-veldvoetbal-opleidingen
https://www.knvb.nl/assist/assist-trainers/opleidingen-op--en-bijscholingen/trainer-coach-veldvoetbal-opleidingen
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Indeling naar leeftijdscategorie. Bij de overige leeftijdscategorieën waar we meerdere teams hebben,
houden we rekening met het volgende: 

  Of door bij sommige leeftijdscategorieën maar 1 team of meerdere leeftijdscategorieën te
combineren. 

3.1 Stappenplan teamindeling
In de jaarlijkse cyclus komen een aantal processen terug. Deze processen staan hieronder weergegeven. 
Het samenstellen van teams is de verantwoordelijkheid van de Jeugdcoördinator en technische
commissie. S.V. Audacia volgt de regels van de KNVB. Het bestuurslid jeugdzaken en het hoofdbestuur
beslist. 

Uitgangspunten voor het maken van de teamindeling zijn:

‘’Elk kind heeft recht op voetbalplezier en –ontwikkeling. Dat betekent voor de teamindelingen dat
aangeraden wordt dat elke jeugdvoetballer op zijn of haar eigen niveau ingedeeld wordt. Elk
individu heeft een niveau nodig waarop keuzes uitdagend zijn en waarin er balans is tussen lukken
en mislukken. Daarnaast is de aanwezigheid van leeftijdsgenoten belangrijk en moet de indeling
passen bij de ambities en motivatie van het kind’’. KNVB 

Het ontwikkelen van de teamindeling verloopt via een vastgesteld stappenplan. Dit stappenplan geeft de
technische commissie een duidelijk tijdspad voor het opstellen van de teamindeling

Maand Omschrijving Wie

Maart

April

Mei

Mei

Mei

Mei

Mei

Juni

Juni

Juni

Juni

Informatie ophalen bij trainers per e-mail

Bespreken van de ledenlijsten met de commissieleden

Bijeenkomsten organiseren met leiders en trainers en de
indelingen bespreken

Benoemen van trainers en leiders voor de elftallen

Bepalen in welke klasse de elftallen kunnen worden
ingedeeld en communicatie wedstrijdsecretariaat
Bijeenkomst organiseren waar bezwaren kenbaar kunnen
worden gemaakt
Laatste bijeenkomst technische commissie om definitieve
indeling te bepalen

Definitieve indeling op de website

Toelichtingsgesprek op indeling - 1 vaste dag

Bepalen van indeling trainingsvelden

Regelen van dispensatie voor spelers en communiceren
aan het wedstrijdsecretariaat

Bestuurslid jeugdzaken
Jeugdcoördinator

Technische commissie

Technische commissie

Technische commissie

Technische commissie

Bestuurslid jeugdzaken

Technische commissie

Jeugdcoördinator
Technische commissie
Jeugdcoördinator
Technische commissie

Technische commissie

Wedstrijdsecretariaat
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Norm aantal spelers per team. JO8, JO9 en JO10 spelen 6:6, minimaal 7 spelers. JO11 en JO12 spelen
8:8, minimaal 9 spelers. JO13 tot en met JO19 spelen 11:11, minimaal 13 spelers.
Meisjes worden ingedeeld bij een meisjesteam. Indien er geen compleet meisjesteam kan worden
geformeerd, voetballen de meisjes tot en met de JO17 met de jongens mee. De meisjes worden
indien mogelijk met minimaal twee meisjes in een team geplaatst. 
Om teams met voldoende aantal spelers de competitie in te laten gaan is het mogelijk dat spelers óf
in een hogere of in een lagere leeftijdscategorie spelen. Dit gebeurt in overleg met des betreffende
speler.
De technische commissie kan spelers gedurende het seizoen in urgente gevallen naar een ander
team overplaatsen. Dit gebeurt in goed overleg. 
Een nieuw lid die zich aanmeldt gedurende het seizoen traint met zijn leeftijdscategorie mee en sluit
bij een team aan bij aanvang van de competitie. 
Als een lid stopt, halverwege het seizoen en het resterend aantal spelers is onder de norm dan
overleggen de leiders van het desbetreffende team, het team daaronder en erboven samen met de
technische commissie over hoe zij dit kunnen oplossen.
Wanneer er ouders zijn die problemen ervaren met de plaatsing van hun kind, dan kunnen zij een
overleg aanvragen tijdens de speciaal georganiseerde toelichtingsdag in juni. 

In de basis nemen we de volgende beslissingsvolgorde in acht: ontwikkeling/spelvreugde speler - keuze
trainer/leiders. Bij uitzonderingen en niet aangegeven zaken beslist de technische commissie in overleg
met jeugdcoördinator. Daaropvolgend vindt de teamindeling plaats op basis van de volgende
verschillende factoren:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Een dispensatiespeler mag maar één jaar ouder zijn.
Alleen toegestaan in de B-categorie. 
Bij 6 tegen 6 is er één dispensatiespeler per wedstrijd toegestaan.
Bij 8 tegen 8 zijn er twee dispensatiespelers per wedstrijd toegestaan. 
Bij 11 tegen 11 zijn er drie dispensatiespelers per wedstrijd toegestaan. 
In gemengde competities mogen meisjes 1 jaar ouders zijn. Dit geldt niet bij de JO8 en JO9

3.2 Dispensatie
Voor dispensatie volgt S.V. Audacia de onderstaande regels, die opgesteld zijn door de KNVB.

S.V. Audacia ondersteunt de KNVB door zoveel mogelijk in de beschikbare leeftijdscategorieën in te
schrijven; 
Alle teams van de B-categorie spelen een reeks. De JO8 - t/m JO12 spelen vier reeksen elk seizoen.
Vanaf de JO13 tot ouder spelen twee reeksen per seizoen en wordt er een bekercompetitie
aangeboden. 
S.V. Audacia kan voor elk team van de B-categorie zelf bepalen in welke klasse ze inschrijven. 
Na de eerste twee competitiewedstrijden kan bij de KNVB een verzoek tot lagere of hogere klasse
worden aangevraagd.
Na elke reeks bepaalt de KNVB op basis van statistieken de indeling voor de volgende reeks.

3.3 Indeling competitie
De volgende -door de KNVB gestelde competitie regelingen- hanteert Audacia:

1.

2.

3.
4.

5.

3.4 Trainingsgroep mini's (5 t/m 7 jaar)
Vanaf dat een speler vijf jaar oud is mag hij of zij lid worden van S.V. Audacia. De speler komt dan te
spelen in de JO-7. De speler traint wekelijks en indien er genoeg spelers in de categorie zijn nemen zij deel
aan de regionale mini-toernooien (4 tegen 4), welke regelmatig plaats vinden op zaterdag. 
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3.5 Inzetbaarheid jeugdspelers bij senioren
Tijdens de 1e helft van het seizoen helpen de seniorenteams elkaar. In de 2e helft van het seizoen kunnen
de selectieteams van S.V. Audacia (1e en 2e elftal) gebruik maken van spelers van het oudste jeugdteam.
Een jeugdspeler kan maximaal 14 wedstrijden bij de senioren meedoen. Na 15 wedstrijden of meer mag
de jeugdspeler niet meer in de jeugd uitkomen. 

3.6 Overgang van jeugd naar senioren
Elk jaar kijkt de trainer van de JO19-1 samen met een lid van de technische commissie, trainer van de
selectie en het bestuurslid seniorenzaken naar de spelers die het volgend seizoen mogen spelen bij een
van de seniorenelftallen. Uiterlijk in maart wordt er richting desbetreffende jeugdleden gecommuniceerd
naar welk team zij de overstap zullen maken.
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Speel niet in te strakke systemen met te veel afspraken. Ontwikkeling van talent komt juist het beste
tot zijn recht wanneer er ruimte is. 
Laat de spelers altijd een georganiseerde warming-up doen voor de wedstrijd.
Laat alle spelers die tot je team behoren evenveel spelen, ga daar creatief mee om.

4.1 Wedstrijd
Voor de wedstrijden van jeugdteams hebben we onderstaande globale afspraken opgesteld.

Indeling: warming-up (loopvormen, coördinatie-oefeningen, tikspelen met of zonder bal), oefening met
positie- of partijspel in afgebakende ruimte, afsluiten met partij op twee doelen/ 
Voetbalprincipes trainen: bal aannemen - bal afpakken - pasen - iemand uitspelen - doelgerichte actie
en afwerken.

4.2 Training
S.V. Audacia heeft een globale richtlijn opgesteld voor trainers om invulling te geven aan de training.
Echter staat het de trainer vrij om met zijn of haar eigen creativiteit trainingsvormen aan te passen op het
niveau van de groep.

De basisprincipes voor techniektrainingen worden omschreven door de technische commissie en de
jeugdcoördinator in het toekomstige technische beleid. 

Open de pagina http://www.knvb.nl/assist-trainers en klik op 'Login RINUS' .
Maak een nieuw account aan of gebruik je Voetbal.nl accountgegevens. Hoe werkt het? RINUS is een
online tool ontwikkeld voor alle jeugdtrainers in Nederland. Het bevat oefeningen, trainingen en
weekprogramma's, allemaal ontwikkeld vanuit de voetbalvisie die de KNVB omarmt: met plezier beter
leren voetballen.

4.3 Oefenstof voor trainingen
De KNVB heeft online tool RINUS ontwikkeld. Deze online omgeving biedt voor de beginnende tot
gediplomeerde trainer leuke, diverse en leerzame oefeningen en trainingen. 

Het inloggen werkt eenvoudig: 
1.
2.
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