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Handboek jeugdleiders 
 

vv de Bataven Gendt 

14 september 2020 

Inleiding 
Voetbalvereniging de Bataven heeft een grote en talentvolle jeugdafdeling van ongeveer 
400 jongens en meiden in de leeftijd tot en met 19 jaar. Voor de begeleiding van deze 

jeugdspelers, tijdens trainingen, wedstrijden en evenementen die vanuit de club worden 
georganiseerd is er het jeugdkader. Het jeugdkader bestaat uit ruim 100 jeugdleiders, 
trainers, coördinatoren, bestuursleden en leden van diverse commissies. 

 
Als jeugdbestuur zijn we erg blij met deze vrijwilligers, die zich het hele seizoen inzetten om 

onze jeugd met plezier te laten voetballen en deel te laten nemen aan verschillende 
activiteiten. Ons jeugdkader bestaat enerzijds uit vrijwilligers die al jaren meelopen bij onze 
vereniging. Daarnaast hebben we ieder seizoen te maken met nieuwe leden die nog geen 

binding hadden met de Bataven of met jeugdvoetbal, voordat hun zoon of dochter ging 
voetballen. 
 

We beseffen dat niet iedere jeugdleider of –trainer op de hoogte is van het beleid dat ten 
grondslag ligt aan de activiteiten en keuzes binnen de jeugdafdeling. Ook zijn de geldende 
regels en afspraken niet altijd bekend. 

Doel van het handboek 
Het doel van dit handboek is daarom om de leden van het jeugdkader van vv de Bataven, 
maar ook de ouders van de jeugd, te informeren over de belangrijkste punten van beleid, 

regels en afspraken die van toepassing zijn binnen de jeugdafdeling van de Bataven. In het 
handboek zijn tips opgenomen voor de trainers en leiders. Daarnaast bevat het ook tips 
voor de meelezende ouders. De inhoud van dit handboek kan een leidraad zijn bij het 

invullen van het vrijwilligerswerk. 

Kick off bijeenkomst 
Aan het begin van ieder seizoen, medio september, organiseren wij vanuit het jeugdbestuur 

een aftrap bijeenkomst (Kick-off) voor alle leiders en trainers. Tijdens deze bijeenkomst 
worden de kaderleden (nogmaals) geïnformeerd over het beleid, de regels en afspraken die 
van toepassing zijn binnen de jeugdafdeling, die grotendeels zijn beschreven in dit 

handboek. 
 
Voor vragen of opmerkingen over de inhoud van dit handboek kun je altijd terecht bij 

iemand van het jeugdbestuur. Op de website (club/bestuur/jeugdbestuur) vind je de 
functies, namen en emailadressen van de leden van het jeugdbestuur. 
 

Namens het jeugdbestuur, 
 
Wim Gelsing, Rob Vermeulen, Remco Krol, Martijn Engels en Yannick Akse.  
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Hoofdstuk 1: Veilige omgeving 
 
Het jeugdbestuur van de Bataven streeft ernaar om de jongens en meiden te laten 

trainen en wedstrijden spelen binnen een veilige omgeving. Aan deze doelstelling wordt 
invulling gegeven door het vragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan de 

kaderleden, door te werken met een gedragscode voor het jeugdkader en het instellen 
van een vertrouwenscontactpersoon. Uiteraard draagt het tonen van respect naar elkaar 
en het geven van waardering aan vrijwilligers ook bij aan een veilige omgeving. 

VOG 
Alle bestuursleden, leiders, trainers en andere vrijwilligers die betrokken zijn bij 
jeugdactiviteiten worden gevraagd een VOG te overhandigen aan de jeugdsecretaris. De 
jeugdsecretaris zorgt ervoor dat ieder kaderlid de verklaring digitaal en gratis kan 

aanvragen. 

Gedragscode 
Tijdens de kick-off bijeenkomst, die voorafgaande aan het nieuwe seizoen wordt 

georganiseerd, verwijzen we de kaderleden naar de gedragscode in dit handboek en 
vragen we hen hiernaar te handelen. 
 

De gedragscode omvat de volgende regels: 
 
1. Ik zorg voor een veilige omgeving en stimuleer een goede sfeer waarbij ieder jeugdlid 

zich veilig en gerespecteerd voelt. 
2. Ik benader ieder jeugdlid positief en onthoud mij van opmerkingen die als kwetsend 

kunnen worden ervaren. 
3. Ik bemoei me niet méér met het privéleven van een jeugdlid dan noodzakelijk 

voor het gezamenlijk gestelde doel. 

4. Ik onthoud mij van iedere vorm van grensoverschrijdend gedrag ten opzichte van een 
jeugdlid. 

5. Ik ga geen relatie aan met een lid van de vereniging (man of vrouw) die vallen 

binnen de categorie jeugdleden. 
6. Ik raak jeugdleden niet aan op een wijze die redelijkerwijs uitgelegd mag worden als 

seksueel of erotisch van aard. 

7. Ik ga met respect om met de ruimte waar jeugdleden zich omkleden en/of douchen. 
Alleen in uiterste noodzaak betreed ik deze ruimte bij voorkeur met een tweede 
persoon. 

8. Ik zie toe op een respectvolle omgang tussen de jeugdleden onderling en grijp in als er 
sprake is van grensoverschrijdend gedrag. 

9. Ik sta voor een gelijke behandeling van alle jeugdleden die ik namens de vereniging 

begeleid. 
10. Ik schakel de vertrouwenspersoon in als ik zaken zie die in strijd zijn met de 

inhoud van de gedragscode (grensoverschrijdend gedrag). 
11. Ik respecteer het beleid en de regels binnen de Bataven. 
12. Ik accepteer dat overtreding van de gedragscode kan leiden tot een klachtenprocedure 

en eventueel disciplinaire maatregelen. 
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Toelichting op de gedragscode: 
 
ad. 1: 

Ieder jeugdlid moet en mag zich gekend en erkend voelen. Godsdienst, lichamelijke 
kenmerken, nationaliteit, seksuele geaardheid en nog veel meer mag nooit een reden zijn 
voor een jeugdlid om zich niet gerespecteerd te voelen. Een begeleider ziet daarop toe, 

bewaakt en corrigeert eventueel. Schelden, vloeken, tieren wordt door hem/haar niet 
geaccepteerd. 
 

ad.2: 
Als jeugdleider geef je het goede voorbeeld door te kiezen voor een positieve benadering van 
het jeugdlid. Kritiek, bijvoorbeeld op de prestatie, mag maar niet zodanig dat het de waardigheid 

van het individuele jeugdlid aantast. 
 

ad.3: 
Een vereniging als VV de Bataven kent talloze sociale dwarsverbanden. Veel mensen 
kennen elkaar zowel binnen als buiten de club. Daar is niets mis mee. In de relatie jeugdlid 

trainer/begeleider telt echter maar één belang, namelijk het clubbelang want dat is waarop 
de relatie gebaseerd is. Vanuit die positie is het niet noodzakelijk verder door te dringen in 
het privéleven dan noodzakelijk voor het gezamenlijk gestelde doel. Uiteraard hoeft het 

e.e.a. niet ten koste te gaan van empathie voor het jeugdlid indien er sprake is van 
bijzondere omstandigheden. 
 

ad. 4: 
Opmerkingen, vragen, gesprekken die een seksuele lading hebben zijn volstrekt 
ongepast. 

 
ad. 5: 
Het is helder dat dergelijke relaties niet te tolereren zijn. Toch zullen er ongetwijfeld 

grensgevallen kunnen zijn zoals bijvoorbeeld een relatie tussen een meisje van 17 jaar en 
een jeugdleider van 18. In dergelijke gevallen kan er melding worden gemaakt aan het 

bestuur die bepalen kan of er sprake is van een uitzondering. 
 
ad. 6 

Het verdient aanbeveling dat alle jeugdleiders bij jeugdleden zich onthouden van welke 
vorm van aanraking dan ook anders dan een zuiver functionele zoals bijvoorbeeld het 
geval is bij een blessure. 

 
Natuurlijk een aai over de bol kan, een schouderklopje mag. Het is echter verstandig om 
het daarbij ook te laten. 

 
ad. 7: 
Kleedkamers zijn het domein van de jeugdleden. Betreden ervan is natuurlijk niet 

verboden maar moet functioneel zijn. Het betreden van een doucheruimte raden we 
nadrukkelijk af, anders dan in een noodsituatie en dan het liefst nog met een tweede 
persoon erbij. 

 
ad. 8: 
Het is goed als de jeugdleider, ook al hebben ze geen directe pedagogische 

verantwoordelijkheid, even goed grenzen stelt aan hoe jeugdleden menen met elkaar te 
moeten omgaan. Elkaar te pas en onpas uitschelden, haatberichten via de sociale media 
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of fysiek geweld tegenover elkaar moet voor de jeugdleider altijd een reden zijn om in te 
grijpen. In ernstige gevallen kan/moet hij/zij daar zelfs melding van maken bij of  het 
bestuur en/of de vertrouwenscommissie/persoon 

 
ad.9: 
Het lijkt een open deur maar juist hierover gonst het in een vereniging altijd van de 

geruchten. De schijn van voortrekken is snel gewekt. Begeleiders van jeugd dienen te allen 
tijde hun uiterste best te doen om in woord en daad deze schijn te vermijden. 
 

ad. 10: 
De vereniging heeft een vertrouwenspersoon. In bijna alle gevallen waarbij er sprake is 
van schending van de gedragscode zal deze persoon zich daarover buigen. Op basis 

van hoor en wederhoor zal een onderzoek worden gestart waarna een advies van hoe te 
handelen aan het bestuur zal worden uitgebracht. 

 
ad. 11: Respecteer het beleid en de regels zoals deze gelden binnen de vereniging. 
 

ad.12: Het is mogelijk dat het jeugdbestuur passende disciplinaire maatregelen moet nemen 
naar aanleiding van excessen en grensoverschrijdend gedrag die zich voordoen met 
jeugdspelers of –teams. Zie hiervoor de excessen regeling in hoofdstuk 5. 

Vertrouwenscontactpersoon 
Binnen de Bataven werken we met een gecertificeerde vertrouwenscontactpersoon. Dit is 
Gerard Joosten. Gerard is het aanspreekpunt voor meldingen van grensoverschrijdend gedrag 

zoals is beschreven in de gedragscode. Gerard is bereikbaar via het emailadres: 
VCPbataven@gmail.com. 

Waardering en respect 
Veel kaderleden en andere vrijwilligers zetten zich op een positieve manier in voor de Bataven. 

Van bestuurslid tot jeugdleider, van kantinemedewerker tot commissielid. Deze inzet is de basis 
voor elke vereniging. Het is belangrijk om oog te hebben voor deze vrijwilligers en ze te 
waarderen voor hun inzet. Natuurlijk gaat er wel eens wat mis, het blijft immers mensenwerk. 

Belangrijk is dat we in ieder geval naar elkaar respect tonen. Spreek elkaar daarom gerust aan 
op zaken die niet lopen, gedrag dat niet past, maar toon respect in woord en daad. Dat geldt 

ook voor teksten die worden gedeeld via email, what’s app en social media. 
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Hoofdstuk 2 Plezier en binding 
 
Het jeugdbestuur van de Bataven ziet graag dat de jongens en meiden binnen de 

jeugdafdeling met plezier komen trainen, wedstrijden spelen en deelnemen aan 
evenementen die worden georganiseerd. De jeugd moet graag naar sportpark Walburgen 

komen. Aan deze doelstelling wordt invulling gegeven door het samenstellen en binden 
van een zo goed mogelijk jeugdkader, die de goede dingen doen voor de jeugdspelers en 
de teams. Met jeugdkader bedoelen we de leiders en trainers, de coördinatoren en de 

evenementencommissie. 
 
Ook het kunnen beschikken over de goede materialen, goede velden, voldoende 

enthousiaste vrijwilligers en een schone accommodatie zal bijdragen aan het 
voetbalplezier van de jeugd. 

Leiders en trainers 

Voor het jeugdbestuur is het ieder jaar weer een uitdaging om ruim 100 functies binnen 
de jeugdafdeling gevuld te houden en opnieuw te vullen met vrijwilligers. Het streven is 
om vóór ieder nieuw seizoen alle vacatures gevuld te hebben. Waar nodig zullen we een 

beroep doen op de ouders voor het vullen van de laatste vacante functies. Zoals eerder 
gezegd, verwachten we van de leiders en trainers dat ze een VOG-verklaring overleggen 
aan de jeugdsecretaris en dat ze handelen volgens de gedragscode. Dit zal een positief 

effect hebben op de sfeer in het team.  

Coördinatoren  
Binnen de jeugdafdeling van de Bataven wordt gewerkt met coördinatoren per 

leeftijdsgroep. De coördinatoren zijn voor de leiders en trainers het eerste aanspreekpunt 
voor alle zaken rondom de teams en de spelers. Een coördinator zal niet alle vragen van 
leiders, trainers of ouders kunnen beantwoorden, maar kunnen de vragensteller meestal 

wel doorverwijzen naar het goede “loket”; vaak is dat een lid van het jeugdbestuur.  
Voor de sfeer binnen een team is het van belang dat de coördinatoren, in overleg met de 
trainers en leiders zoveel mogelijk maatwerk leveren bij de indeling van de teams. 

 
Uiteraard wordt verwacht van de leiders, trainers, coördinatoren en jeugdbestuur dat er 
direct actie wordt genomen als er zich excessen voordoen. 

Evenementencommissie 
De jeugdafdeling heeft een evenementencommissie die het hele jaar door activiteiten 
organiseert. De evenementencommissie heeft altijd vrijwilligers nodig om het evenement te 

kunnen draaien. We rekenen er ieder seizoen weer op dat leiders en trainers de commissie 
helpen om de evenementen te laten slagen. Deze hulp kan van alles zijn, denk aan: groepjes 
begeleiden, helpen opbouwen, bij een onderdeel staan etc. 

 
Jaarlijks worden door de evenementencommissie de volgende evenementen georganiseerd: 

 Sinterklaasfeest voor de jeugdleden jo7 tm jo10 en plus; 

 Kerstbingo voor de senioren; 

 Oliebollenactie jo7 tm jo19 en mo13 tm mo19; 

 Jeugdbingo jo7 tm jo12; 

 Schoolvoetbal alle kinderen tm 12 Gendt, Haalderen en Doornenburg; 

 Zaalvoetbal tijdens de winterstop jo7 tm jo19 en mo13 tm mo19; 

 Winterclinic met de A-selectie tm jo10; 
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De overige evenementen zijn: 

 Sportgala, georganiseerd door de sportgalacommissie 

 Jeugdkamp jo10 tm jo15 en mo13 tm mo15, georganiseerd door de jeugdkampcommissie 
 

De opbrengst van de kerstbingo voor senioren en de oliebollenactie wordt gebruikt om de 
overige evenementen bij de jeugd mogelijk te maken. 

 
Sportgala 

Elk jaar is er weer een sportgala. Een avond waarop de sportman/vrouw en sportploeg en 
leider(ster) van het jaar bekend gemaakt wordt. Verder zal er die avond veel amusement te 
zien zijn en wordt er een loterij gehouden. 

 
Jeugdkamp 
Jaarlijks gaat de jeugd jo10 tm jo15 en meiden mo13 tm mo15 op kamp. Afhankelijk van 

het aantal deelnemers kan het zijn dat ook de jongere jeugd de mogelijkheid krijgt met dit 
kamp mee te gaan. Het kamp wordt aan het einde van het seizoen gehouden (mei/juni). 
Inschrijvingen en eerste informatieverstrekking over het kamp zal meestal rond november 

van het betreffende seizoen plaatsvinden. Het kamp staat altijd in het teken van sport en 
spel. Voorbeelden van activiteiten die plaatvinden zijn; voetbaltoernooitjes, speurtocht, 
bowlen, zeskamp en kanovaren. Dit alles onder begeleiding van aparte kamp/sport en 

spelcommissies aangevuld met jeugdleiders. 
 
Klankbord O19/O17 

Het klankbord is een organisatie binnen onze jeugdafdeling, bestaand uit jeugdleden van 
de O19 en O17 categorie, die ongeveer 5x per seizoen bij elkaar komen om advies te 
geven over bepaalde zaken die binnen de vereniging verbeterd kunnen worden. De rode 

draad hierin is het becommentariëren van het jeugdbestuur beleid. Doordat de O19/O17 
jeugd niet op kamp gaat, organiseert het klankbord jaarlijks zelf een activiteit voor haar 

eigen doelgroep. Hiervoor wordt een budget vanuit de evenementencommissie 
beschikbaar besteld, waarbij de hoogte van dit budget is gekoppeld aan de 
oliebollenopbrengst die door deze leeftijdsgroep is gerealiseerd. 

Het grootste doel wat met het klankbord wordt nagestreefd is het zorgen voor meer 
binding van de oudere jeugdleden met de vereniging en tussen de verschillende elftallen 
onderling. 

 
  
.  
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Hoofdstuk 3: Teamindelingen 
 
Bij onze vereniging zijn de technische commissie en de coördinatoren belast met de indeling 

van de spelers over de diverse teams. Als beleidsregel geldt daarbij dat de beste spelers per 
leeftijdscategorie worden ingedeeld in het hoogste team. Om dat zorgvuldig te doen volgt de 

technische commissie bij de jeugd gedurende het seizoen de ontwikkeling van de spelers. De 
indeling van de overige spelers gebeurt op basis van het inzicht van de coördinator en is 
maatwerk. 

 
Het jeugdbestuur streeft er naar om uiterlijk op 31 mei de indeling van de teams voor het nieuwe 
seizoen bekend te stellen. 

Technische commissie 
Binnen de jeugdafdeling hebben we een technische commissie die regelmatig bij elkaar komt 
om de ontwikkeling van de talentvolle jeugdspelers te bespreken. Het gaat hierbij om de jeugd 

vanaf Onder 15. De technische commissie heeft voortdurend zicht op de toekomstige invulling 
van de prestatieteams, op spelers die mogelijk doorschuiven naar een hoger team en op 
jeugdspelers die in aanmerking komen voor talententraining. 

 
De technische commissie bestaat in het seizoen 2020-2021 uit Erik Wegh, Alwin van de Laak, 
Michel Roelofs, Emiel Basten, Brent Geveling en Wim Gelsing. 

Coördinatoren 
Binnen de jeugdafdeling van de Bataven wordt gewerkt met coördinatoren per leeftijdsgroep. De 
coördinatoren zijn voor de leiders en trainers het eerste aanspreekpunt voor alle zaken rondom 

de teams en de spelers. De coördinatoren tot en met jo13 zijn belast met de indeling van de 
spelers. De coördinatoren vanaf jo15 zijn belast met de indeling van de spelers die niet in de 
hoogste teams komen. Bij de indeling houdt de coördinator er rekening mee dat tweede teams, 

bijvoorbeeld jo12-2, op een hoger niveau spelen dan de daarop volgende teams. Indien nodig 
gaat de coördinator in overleg met de trainers en leiders om te komen tot een optimale indeling. 
 

De coördinator zorgt ook voor de indeling van de teams in een bepaalde klasse. Dit 
gebeurt in overleg met de trainers. Hierbij wordt gekeken in welke klasse een team het 
beste kan spelen. Het uitgangspunt is om te spelen tegen tegenstanders van een 

gelijkwaardig niveau. Het gaat bij de jeugdafdeling van de Bataven vooral om de 
ontwikkeling van de spelers en nadrukkelijk niet om het mogelijk halen van een 
kampioenschap. 

 
De coördinatoren zijn: 
 

Meiden: mo13 tm mo19 

 Vacature. 
 
Jeugd:  

 Onder 7, 8, 9 en 10: Martijn Engels, Bart Witjes en Todor Wissink (hulp) 

 Onder 11, 12 en 13: Jorrit de Jong en Freek Eekhof 

 Onder 15, 17 en 19: Alwin van de Laak en Brent Geveling. 

 JO15-1, JO17-1 en JO19-1: Erik Wegh. 
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Meidenvoetbal 
De meiden spelen tot en met jo12 in een gemengd team met jongens. Vanaf mo13 spelen de 
meiden bij elkaar in een team. Voorwaarde is wel dat er voldoende meiden van een bepaalde 

leeftijd zijn om een team te kunnen samenstellen. 

Voorwaarden vanuit de KNVB 
De indeling in leeftijdscategorieën gebeurt op basis van de voorwaarden die KNVB stelt. 

Met ingang van het seizoen 2017/2018 worden er door de KNVB-competities 
georganiseerd op basis van geboortejaar. 
 

Het aanbod bij de juniorentak is hier in onze regio echter minimaal. De coördinator(en) 
bepalen in hoeverre het wenselijk is elftallen in te schrijven in bijvoorbeeld een O14 of O16 
competitie. Anders wordt er gewoon in O15, O17 en O19 competities gevoetbald, waar 

altijd voldoende aanbod voor is vanuit de KNVB. 
 
Volgens de KNVB-regels mag een team in de leeftijdsgroep O8-O10 maximaal 1 

dispensatiespeler bevatten. Voor O11-O12 zijn dit maximaal 2 dispensatiespelers per team 
en voor O13-O19 zijn dit maximaal 3 dispensatiespelers per team. Deze dispensatieregels 
gelden alleen in de B-categorie en een dispensatiespeler mag maar één jaar ouder zijn. 

Een coördinator kan dispensatie verlenen op moment dat dit beter uitkomt qua aantallen bij 
de indeling en/of als blijkt uit gesprekken met trainers, ouders en de speler zelf dat het 
vanwege fysieke en/of sociale problemen beter is in een jongere leeftijdsgroep te 

voetballen. Het mandaat op spelers dispensatie te geven ligt bij de coördinator(en). 

Teamgrootte 
Om iedere jeugdspeler voldoende speeltijd te geven tijdens de wedstrijden, hanteren wij voor de 

leeftijdsgroepen een gewenst aantal spelers en een maximaal aantal spelers per team. 
 
Onder 8, 9 en 10 pupillen (6 tegen 6) 

Het gewenste aantal spelers voor Onder 8, 9 of 10 teams is 8 en maximaal 9. 
 
Wanneer er in de loop van het seizoen meer pupillen zich aanmelden en alle teams zitten 

op een aantal van 9, dan kan de pupil alleen meetrainen en alleen wedstrijden spelen als 
het aantal dat toe laat. Nieuwe leden, die zijn opgegeven vóór de zomer- of winterstop, 

worden meegenomen in de eerstvolgende teamindeling. 
 
Onder 11 en 12 pupillen (8 tegen 8) 

Het gewenste aantal spelers voor Onder 11 en 12 teams is 9 en maximaal 10. 
 
Wanneer er in de loop van het seizoen meer pupillen zich aanmelden en alle teams zitten 

op een aantal van 10, dan kan de pupil meetrainen en alleen wedstrijden spelen als het 
aantal dat toe laat. 
 
Onder 13 pupillen (11 tegen 11) 

Het gewenste aantal spelers voor Onder 13 teams is 14 en maximaal 15. 
 

Wanneer er in de loop van het seizoen meer pupillen zich aanmelden en alle teams zitten 
op een aantal van 15, dan kan de pupil alleen meetrainen en alleen wedstrijden spelen als 
het aantal dat toe laat. 

 
Onder 15,17 en-19 junioren (11 tegen 11) 
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Het gewenste aantal spelers voor Onder 15, 17 en 19 teams is 14 en maximaal 16. 
 
Wanneer er in de loop van het seizoen meer junioren zich aanmelden en alle teams zitten 

op een aantal van 16, dan kan de junior meetrainen en alleen wedstrijden spelen als het 
aantal dat toe laat. 
 

Bovengenoemde aantallen gelden als uitgangspunt voor de teamgrootte. Deze 
kunnen eventueel afwijken als dat, naar het inzicht van de coördinator, mogelijk is.  
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Hoofdstuk 4 Talentontwikkeling 
 
Het streven van het jeugdbestuur is om talentvolle spelers binnen de vereniging tijdig te 

ontdekken en verder te ontwikkelen. Het in beeld krijgen en houden van talent gebeurt door 
de technische commissie, terwijl het ontwikkelen van talent gebeurt door deskundige 

jeugdtrainers. Voor bepaalde groepen talentvolle jongens en meiden worden 
talententrainingen gehouden. Jongens onder 17 en onder 19 kunnen worden gevraagd mee 
te doen aan senioren wedstrijden van onder 23. 

Technische commissie 
De technische commissie heeft voortdurend zicht op de toekomstige invulling van de 
prestatieteams, op spelers die mogelijk kunnen doorschuiven naar een hoger team en op 
jeugdspelers die in aanmerking komen voor talententraining. Het selecteren van de spelers 

die in aanmerking komen gebeurt in overleg met de coördinatoren. Van belang vinden wij 
ook dat de technische commissie verder kijkt dan alleen naar de selectieteams. Voorkomen 

moet worden dat talentvolle laatbloeiers onopgemerkt blijven. 

Jeugdtrainers 
Het jeugdbestuur streeft ernaar om voor de hoogste teams binnen de jeugdafdeling 
deskundige trainers aan te stellen. Deskundigheid hoeft voor ons niet persé te blijken uit 

een behaald trainersdiploma, maar kan ook voortkomen uit de ervaring van de trainer met 
het spelen van wedstrijden of het geven van trainingen op niveau. Van belang is ook dat de 
trainer een goede kijk heeft op het spelletje en het vermogen heeft om de aanwezige kennis 

over te brengen op een spelersgroep. Voor het vinden en binden van goede trainers voor 
JO15-1, JO17-1 en JO19-1 heeft het jeugdbestuur jaarlijks een budget voor het geven van 

een vrijwilligersvergoeding. 

Talententraining 
Gedurende het seizoen worden er bij de Bataven talententrainingen georganiseerd. De 
talententrainingen zijn vooral bedoeld voor het verbeteren van de technische vaardigheden 

van de jeugdspeler. De coördinator zal de trainers, van de elftallen waaruit talenten 
geselecteerd worden, op de hoogte brengen. Ook zal in samenspraak met de trainers 
worden gekeken hoe de training ingepast kan worden in het huidige trainingsschema. 

Wedstrijden onder 23 / bij de senioren 
Spelers van JO17-1 en JO19-1 kunnen worden gevraagd om mee te doen met wedstrijden uit 
de Onder 23 competitie in de regio. De wedstrijden staan ook in het teken van 

talentontwikkeling. De jeugdspelers spelen hierbij wedstrijden met talentvolle jonge spelers uit 
Bataven 1 en Bataven 2. 
 

Het spelen van wedstrijden met meer (fysieke) tegenstand kan positief uitwerken op de 
ontwikkeling van jeugdspelers. Spelers van de JO191 kunnen, in goed overleg met de 
trainer en natuurlijk de betrokken jeugdspeler, bij wedstrijden van de seniorenselecties 

worden ingezet, mits de belangen van het eigen team niet worden geschaad. 
 

Met uitzondering van de wedstrijden Onder 23, worden er geen spelers van de 
JO17teams of lager ingezet bij seniorenteams. Bij de meiden/dames kan hiervan worden 
afgeweken, in overleg met de coördinatoren van de meiden en de ouders. 
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Spelers van de overige JO19teams kunnen, in goed overleg met de trainer of leider en 
natuurlijk de betrokken jeugdspeler, bij seniorenelftallen worden ingezet, mits de 
belangen van het eigen team niet worden geschaad. 
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Hoofdstuk 5: Excessen regeling Jeugd 
 
Het jeugdbestuur streeft ernaar om passende maatregelen te treffen naar aanleiding van 

excessen en grensoverschrijdend gedrag die zich voordoen met jeugdspelers of -teams. 
Te denken valt aan vernielingen, verbaal of fysiek geweld en pesten. De maatregel die het 

jeugdbestuur neemt moet zodanig passend zijn dat de kans op herhaling in de toekomst 
klein is. Aan deze doelstelling wordt invulling gegeven door het toepassen van de 
Excessen regeling Jeugd. Deze regeling voorziet in het voeren van gesprekken met de 

betrokkenen speler(s), waarin de speler wordt gewaarschuwd en van waaruit eventueel 
een sanctie wordt opgelegd. Voor excessen tijdens wedstrijden kan een speler ook een 
sanctie krijgen vanuit het KNVB-tuchtrecht. 

Gesprekken 
De jeugdafdeling kent drie soorten gesprekken naar aanleiding van een exces: De eerste 
waarschuwing, de tweede waarschuwing (of symbolische gele kaart) en de derde 

waarschuwing (of symbolische rode kaart). Naar aanleiding van het gesprek kan een 
sanctie worden opgelegd door de jeugdvoorzitter in samenspraak met de coördinator. De 
soorten straffen die kunnen worden opgelegd zijn beschreven in artikel 6 van de statuten 

van vv de Bataven. De gegeven waarschuwing en de sanctie worden door de 
jeugdsecretaris bijgehouden in een bestand. 
 

Het bepalen of een exces in aanmerking komt voor een gesprek en een eventuele 
waarschuwing, gebeurt na overleg met de trainer/leider, de coördinator en de 
jeugdvoorzitter. Bij zware excessen is het mogelijk de eerste of de tweede waarschuwing 

over te slaan en direct de tweede of derde waarschuwing uit te delen. 

Eerste waarschuwing 
Deze zal worden gegeven in een gesprek tussen de speler(s), de trainer/leider, de 

coördinator en de jeugdvoorzitter. Naar aanleiding van dit gesprek kan er een sanctie 
worden opgelegd. 

Tweede waarschuwing (symbolische gele kaart) 
Deze zal worden gegeven in een gesprek tussen de speler(s), de ouders/verzorgers van 

de speler(s), de trainer/leider van het betreffende team, de coördinator en de 
jeugdvoorzitter. Naar aanleiding van dit gesprek zal er altijd een sanctie worden opgelegd. 

Te denken valt aan uitsluiting van deelneming aan trainingen en of wedstrijden voor een 
bepaalde (korte) duur. 

Derde waarschuwing: (symbolische rode kaart) 
Deze zal worden gegeven in een gesprek tussen de speler(s), de ouders/verzorgers van de 

speler(s), de trainer/leider van het betreffende team, de coördinator en de jeugdvoorzitter. 
Naar aanleiding van dit gesprek zal er een sanctie worden uitgedeeld die qua zwaarte 
hoger is dan de sancties die zijn opgelegd na eerdere waarschuwingen. Te denken valt 

aan een langdurige schorsing of het ontzetten uit het lidmaatschap (royeren). 
 

De waarschuwingen blijven staan tot een jaar na de laatst gegeven waarschuwing. 

KNVB-tuchtrecht 
Voor excessen tijdens wedstrijden zijn ook de regels van de KNVB en het KNVB-tuchtrecht 
van toepassing. Naast de sancties die de vereniging aan een speler oplegt kan er dus ook 

sprake zijn van een sanctie vanuit de KNVB. 
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Gele en rode kaarten voor spelers die voetballen in een Acategorie competitie, worden door de 
scheidsrechter geregistreerd in het digitale wedstrijdformulier. De bijbehorende financiële boete 
voor de speler wordt direct door KNVB afgeschreven van de rekening van de vereniging. De 

Bataven incasseert periodiek de voorgeschoten bedragen bij de betreffende leden. Dit gebeurt 
gelijktijdig met het innen van de contributies. Het kan gebeuren dat een speler door de KNVB 
wordt geschorst voor één of meerdere wedstrijden naar aanleiding van ontvangen kaarten. De 

KNVB licht de speler en het wedstrijdsecretariaat hierover in via een email.  
 
Dat geldt niet voor spelers die uitkomen in een Bcategorie competitie. Hier worden tijdens de 

wedstrijd alleen tijdstraffen uitgedeeld. 
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Hoofdstuk 6 Trainingen en wedstrijden 
 
Hierna volgen een aantal wetenswaardigheden voor leiders en trainers rondom trainingen en 

wedstrijden. 
 

Materialen van het veld 
Na iedere training moeten alle materialen van het veld. 

 Zet de gebruikte doeltjes terug op de plaats tussen het kunstgrasveld en het trainingsveld. 
Ook de grote goals. 

 Zet de materialen altijd buiten het hek van het kunstgrasveld. 

 Tel na afloop of je nog net zoveel ballen hebt als toen je begon aan de training. Mis je één of 
meerdere ballen, laat dan de spelers eerst zoeken. Vind je de bal niet terug, doe dan een 

briefje in de brievenbus bij de Walburgenboys (rechterkassa bij de ingang) en geef aan waar 
je de bal ongeveer bent kwijt geraakt. De Walburgenboys kijken dan de volgende dag of ze 
de bal alsnog kunnen vinden. 

 Alle ballen neem je in het ballennet mee terug naar het ballenhok. Daar worden ze 
opgeborgen in het juiste rek. 

 Alle gebruikte pionnen zet je terug op het schap in het hok bij het kunstgrasveld. 
 
Gebruik van materialen 

Voor gebruik van materialen tijdens trainingen gelden de volgende regels: 

 Het is niet de bedoeling dat er materialen mee naar huis worden genomen. 

 Ieder team heeft een aantal hesjes. Je bent zelf verantwoordelijk voor het wassen. 

 Zorg ervoor dat de beschikbare materialen worden verdeeld over de teams die op hetzelfde 
moment trainen. Kom je structureel spullen te kort, geef dat dan door aan de coördinator. 

 
Schema trainingen 

Het trainingsschema wordt jaarlijks, voorafgaande aan het seizoen, bepaald in een 
overleg tussen de twee wedstrijdsecretarissen (senioren en jeugd) en de coördinatoren.  
 

Het uitgangspunt daarbij is dat de selectieteams trainen op het kunstgrasveld. De meeste 
jeugdselecties trainen twee keer per week. Wanneer de ruimte dat toelaat worden ook de 
lagere teams ingedeeld op het kunstgras. De overige trainingen van de lagere teams 

worden gehouden op veld 5. 
 
Schema wedstrijden en voorkeurstijden 

In het overleg van wedstrijdsecretarissen en coördinatoren worden, per team, voor de 
thuiswedstrijden op zaterdag voorkeurstijden bepaald en doorgegeven aan de KNVB. 

Deze zijn niet altijd leidend. Door het vele aantal teams moet er soms worden 
geschoven met aanvangstijden. 
 

App van voetbal.nl en de Bataven app 
De aanvangstijdstippen van de wedstrijden staan in de app van voetbal.nl. De veld- en 
kleedkamerindeling vind je ook in de (nieuwe) Bataven app (Club app). Sinds maart 2019 

heeft V.V. De Bataven zijn eigen App. Op de app staat onder andere het laatste nieuws, 
het wedstrijdprogramma, afgelastingen en nog veel meer. 
 

Je kunt de app downloaden in de Play Store (Android) of App Store (Ios). Zoek in de store 
naar de app "Voetbalassist". Na het downloaden kun je de club kiezen (V.V. De Bataven 
natuurlijk). Daarna kom je in het startscherm. 
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Beker 
Alle selectieteams nemen deel aan de bekercompetitie. Het deelnemen door de lagere 

teams kan na overleg tussen de coördinator van de betreffende leeftijdsgroep en de 
leiders. 
 

Neemt je team deel aan het bekertoernooi, dan houdt dit in dat de bekerwedstrijden 
gespeeld worden zoals ze door de KNVB worden ingepland. Verschuiven van 
bekerwedstrijden is niet mogelijk. Bedenk dus vooraf goed dat deze wedstrijden ook wel 

eens tijdens schoolvakanties worden gespeeld. 
 
Oefenwedstrijden 

Oefenwedstrijden thuis of uit worden altijd geregeld via het wedstrijdsecretariaat. Het 
wedstrijdsecretariaat zal dan beoordelen of er ruimte is en zullen indien mogelijk 

zorgdragen voor een scheidsrechter. Gedurende het seizoen zijn oefenwedstrijden 
tijdens de trainingsavonden niet mogelijk. 
 

Door het overvolle trainingsschema is het niet mogelijk om doordeweeks (oefen-) 
wedstrijden te spelen op het kunstgrasveld. 
 

Oefenstof 
De coördinatoren beschikken over een ruime hoeveelheid oefenstof om te gebruiken bij de 
trainingen. In het algemeen volgen we de lijn van de KNVB rondom het jeugdvoetbal. Naar 

gelang de spelers ouder worden, zullen de trainingen meer tactisch van aard worden. 
 
Het doel is om de teams zoveel mogelijk dezelfde oefeningen te laten doen. Er is veel 

diversiteit in oefeningen waardoor de spelers zich niet snel gaan vervelen. Voor de 
trainers is er altijd ruimte om een eigen invulling te geven aan een training, bijvoorbeeld 
wanneer een oefening niet loopt. De bedoeling is wel dat er lijn zit in de trainingsvormen 

en opbouw. 
 

Afgelasting training 
Indien trainingen worden afgelast wordt dit aangeplakt op het mededelingen bord, deze 
hangt bij de hoofdingang van het sportpark. Waar mogelijk zullen we het op de Bataven 

site en social media bekend maken, tevens zullen we waar mogelijk proberen de trainers 
op de hoogte te brengen. 
 

Kleedkamergebruik 
We hebben ieder seizoen weer veel teams en elftallen die mee doen aan de competitie. 
Er zijn elke zaterdag veel thuiswedstrijden gepland. Dit is een zeer zware belasting voor 

onze velden maar ook voor de aanwezige kleedruimte. 
 
Voor het kleedkamergebruik tijdens trainingen en wedstrijden geldt het volgende: 

 

 Voor het hele seizoen geldt een vaste kleedkamerindeling, deze hangt op het 
mededelingenbord bij de ingang. Bij een ingelaste officiële wedstrijd kan de 
kleedkamer indeling wijzigen. 

 Elk team/elftal krijgt een kleedkamer toegewezen. Houd je aan de indeling; ga niet in 
een andere kleedkamer zitten. Doe je dat wel, dan belemmer je een ander team. 

 Zorg ervoor dat, wanneer je met meerdere teams/elftallen in een kleedkamer zit, de 
spelers niet her en der in de kleedkamer gaan zitten, ga zoveel mogelijk bij elkaar 
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zitten. Dit heeft als voordeel dat een ander team/elftal ook makkelijker een plek kan 
vinden en het houdt alles wat overzichtelijker. 

 De kleedkamer altijd laten afsluiten door de trainer/leider, De Bataven is 
niet verantwoordelijk voor diefstal en/of vernielingen aan persoonlijke 

bezittingen. 

 Na de training is er altijd 1 leider/trainer aanwezig totdat de laatste speler vertrokken is.  

 Regel is dat alle spelers 30 minuten na de training de kleedkamers hebben verlaten. 

 Zorg dat na de training, dus na het douchen, de kleedkamer wordt aangeveegd en 
schoongemaakt. Dit kan natuurlijk al heel gemakkelijk door het opstellen van een 
corveerooster. Zo voorkom je dat een volgend elftal in een vieze kleedkamer 
terechtkomt. Het hoeft natuurlijk geen betoog, dat het wel heel erg onhygiënisch is 

en slordig staat om in een vieze en natte kleedkamer te komen. Je hebt er zelf ook 
een hekel aan, dus doe het dan ook niet een ander aan. Ruim alles op. 

 Zorg ervoor dat na wedstrijden de kleedkamer van de tegenstander ook is 
aangeveegd en schoongemaakt. 

 Vernielingen dienen zo snel mogelijk gemeld te worden bij de jeugdvoorzitter. 

 Gevonden voorwerpen kunnen in de bak in het ballenhok worden neergelegd. 

 Zorg ervoor dat er geen losse kleding in de kleedkamers gaat zwerven. 

 De bladen voor de thee en de kannen van de limonade moeten terug naar de 
bestuurskamer. 

 
EHBO 
Tijdens trainingsavonden is er in het hok van de verlichting, bij veld 3, een EHBO set aanwezig. 

Op wedstrijddagen is er een EHBO set beschikbaar in de bestuurskamer. In het ballenhok staat 
een brancard. Verder kan het zijn dat er verzorgers aanwezig zijn in kleedkamer 1. Dit is alleen 
het geval als het eerste, tweede en JO19-1 trainen. 

 
Digitaal wedstrijdformulier 
Het invullen van het wedstrijdformulier is gedigitaliseerd. De KNVB is overgeschakeld op 

het MDWF (mobiel digitaal wedstrijdformulier). Dit wedstrijdformulier kan alleen nog via de 
wedstrijdzaken app ingevuld worden. 
 

Op de site van de KNVB wordt de werking van het digitaal formulier uitgelegd. Uiteraard 
zijn er een aantal coördinatoren en leiders die het downloaden en de werking van de app 
kunnen uitleggen. 

 
Algehele afgelasting vanuit de KNVB 

Bij een algehele afgelasting heeft de KNVB de wedstrijden van categorie A en of –B 
voor district oost afgelast. De KNVB hanteert de regel dat Acategorie wedstrijden 
voorrang hebben op Bcategorie als kan worden uitgeweken naar kunstgras. Het kan 

dus voorkomen dat een A-categorie wedstrijd, bijvoorbeeld die van JO19-1, doorgaat op 
kunstgras, terwijl JO19-2 is afgelast. 
 

Afgelasting vanuit de thuisvereniging 
Dit gebeurt binnen onze vereniging door de consul, na overleg met het 
wedstrijdsecretariaat, wanneer één of meerdere velden niet bespeelbaar zijn. De 

afgelasting wordt doorgegeven en is te zien op voetbal.nl. Vaak wordt ook de 
bestuursdienst geïnformeerd. Wanneer er wel gespeeld kan worden maar niet op alle 
velden, dan zijn we verplicht om voorrang te geven aan de Acategorie teams (bijvoorbeeld 

Bataven zaterdag 2 en JO191). Wij streven ernaar om hier bij de veld indeling rekening 
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mee te houden dat iedereen kan spelen. Verschuivingen van velden, kleedkamers of tijden 
door het wedstrijdsecretariaat op de speeldag zijn dan mogelijk. 
 

Opruimen pupillengoals 
Op het wedstrijdschema van zaterdag staat vermeld welke teams de pupillengoals 
moeten opruimen. Dit is het laatst spelende pupillenteam. 

 
Reserveshirts 
Wanneer je als thuisspelend team tegen een club moet spelen die dezelfde kleur tenues 

hebben, dan ben je als thuisspelende ploeg verantwoordelijk voor het regelen van een 
andere kleur reserve shirts. Let op! Stuur uiterlijk op donderdag vóór de wedstrijd een 
berichtje naar Geert Willemsen met je naam erin en het team waaraan je leidinggeeft en hij 

zorgt dat er een set reserve shirts klaarligt. 
 

Mobielnummer Geert Willemsen 06-20090072 
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Hoofdstuk 7 Tips voor de leiders en trainers 
 
Hierna volgen een aantal algemene tips voor leiders en trainers 

 
Ouders 

Belangrijk is dat je snel duidelijk hebt welke ouders bij welke speler horen. Het is erg 
belangrijk om ook de ouders te betrekken in het team. Ouders zijn nodig voor de motivatie 
van thuis uit en je creëert snel betrokkenheid. Ook voor praktische zaken zoals een 

was/rijschema heb je vaak de ouders nodig. Een vroege bijeenkomst plannen, met als doel 
kennismaking van het gehele team/incl. ouders, zou kunnen helpen. Niet onbelangrijk 
hierbij is eventuele medische achtergronden te melden bij de nieuwe leider. Informeer direct 

bij je spelers (epilepsie/ ADHD etc.). 
 
Ouders langs de lijn is fijn. Zorg dat ouders binnen je team op de hoogte zijn van de tips in 

hoofdstuk 8 en spreek ouders aan op hun gedrag. Bij herhaaldelijk optreden van problemen met 
ouders kan je contact opnemen met de coördinator. 
 

Om de communicatie richting ouders/verzorgers vorm te geven en gedragsregels richting de 
jeugdspelers duidelijk te maken, zou je gebruik kunnen maken van bijlage 3 (beschreven voor 
juniorendoelgroep). 

 
Betrokkenheid. 

Het zal regelmatig voorkomen dat we een beroep moeten doen op spelers uit een ander 
team. Dit proces moet in goed overleg plaatsvinden. Het helpt daarbij als er een goed 
contact is tussen de coördinator en de leiders binnen een bepaalde leeftijdsgroep. 

 
Na de wedstrijd is het wenselijk om samen met je team de wedstrijd te bespreken in de 
kantine. Dit geldt vooral voor de oudere jeugd. De wedstrijd analyseren of het gewoon 

over andere zaken hebben met je spelers is erg belangrijk en zorgt voor een gezond 
groepsgevoel. Nog mooier zou zijn dat er teams bij elkaar aansluiten om het nog eens 
over de afgelopen wedstrijd te hebben. 

 
Interesse in elkaar vergroot de betrokkenheid binnen de vereniging. 
 

Overschrijvingen vanuit andere verenigingen 
Overschrijvingen vanuit andere verenigingen naar de Bataven vindt bij voorkeur plaats in de 
zomerperiode. Wanneer een speler van een andere vereniging zich gedurende het seizoen 

aanmeldt bij de Bataven, dan zal de ledenadministrateur altijd vragen of de desbetreffende 
vereniging akkoord is met de overschrijving. 

 
Kaderlijst 
Om de vrijwilligers te kunnen bereiken als dat nodig is, hebben wij een kaderlijst opgesteld. 

Deze lijst vind je in de info-editie van de Bataven Expresse. De lijst staan de 
telefoonnummers en email adressen van de kaderleden. Omdat er tegenwoordig veel 
digitaal gecommuniceerd wordt, is het belangrijk dat dat deze lijst up to date blijft. Heb je 

dus een wijziging in uw adres, telefoonnummer en/of email adres? Geef dit dan door aan 
de jeugdsecretaris van De Bataven. 
 

Gastvrouw of gastheer 
In de bestuurskamer van De Bataven is er op zaterdagochtend altijd een gastvrouw of 
gastheer aanwezig, voor de ontvangst van trainer en leiders leider met een kop koffie of 
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thee. Vervolgens krijgen ze het speelveld te horen en de kleedkamer. Ook de 
scheidsrechter meldt zich eerst even bij de gastvrouw of -heer. Is de wedstrijd afgelopen 
dan wordt de uitslag van de wedstrijd genoteerd en wordt er op toegezien dat de 

pupillengoals van het veld zijn opgeruimd. 
 
Bestuursdienst 

Voor de competitiewedstrijden op de zaterdagmiddag is er vanaf 12.30u een vrijwilliger die 
bestuursdienst heeft. De bestuurskamer is dan altijd open. De bestuursdienst zorgt voor de 
ontvangst van de gasten, het doorverwijzen naar het juiste veld en kleedkamer, het 

verzorgen van de koffie etc. De bekerwedstrijden starten al vroeg in het seizoen, wij 
streven ernaar om tijdens deze (vaak) avonden een bestuursdienst geregeld te hebben. 
Zijn wij niet in staat geweest om iemand te kunnen regelen dan zal dit gecommuniceerd 

worden met de betreffende trainer/leider van het spelende thuis team. Op dat moment is 
het in overleg mogelijk op de sleutel op te komen halen. Voor oefenwedstrijden wordt er 

geen bestuursdienst geregeld en zal de bestuurskamer dus gesloten zijn. 
 
Tenue en materialen per team 

Ieder seizoen worden alle tenues, wedstrijdballen, waterzak, sleutels ingeleverd. Voor 
het seizoen start kunnen deze worden opgehaald op een daarvoor te bepalen dag en 
locatie. Bij het afhalen heeft ieder team een begeleidende brief gekregen wat betreft 

regelgeving. Zie hiervoor bijlagen 1. 
 
Het beleid ten aanzien van de tenues is erop gericht dat we uniformiteit uitstralen. Met 

ingang van seizoen 2015 – 2016 hebben we dit weten te vertalen naar een nieuw 
sponsorbeleid. Dit houdt in dat alle tenues en materialen worden aangeschaft bij Snelders 
Sport Elst. Alle contacten met sponsors over sponsoring en aanschaf materialen worden 

gemeld bij de jeugdsecretaris, die in samenspraak met de sponsorcommissie de aanvragen 
verder afhandelt. 
 

Het kan zijn dat de maten niet overeenkomen met de maten van de spelers. Ruilen tussen 
teams i.v.m. maten is mogelijk en zal door de leiders zelf opgelost moeten worden. Wel zal 

aan het einde van het seizoen dezelfde aantallen shirtjes/broekjes als bij uitlevering meten 
worden teruggebracht. Er worden i.v.m. maten geen nieuwe tenues aangeschaft. 
 

Wedstrijdsokken kunnen door de leden zelf aangeschaft moeten worden in het sportcafé 
van de Bataven a € 6,50 per paar. Er mogen door spelers geen afwijkende sokken welke 
niet bij De Bataven zijn aangeschaft worden gedragen. 

 
Rij- en was schema 
Als de wedstrijden bekend zijn is het handig als er een rij- en was schema wordt gemaakt. 

Zo weet iedere ouder wanneer ze moeten rijden en wassen en ontstaan er geen 
onduidelijkheden. Geef in het rijschema ook meteen aan hoe laat en waar de wedstrijd 
wordt gespeeld, zodat ze op tijd aanwezig zijn. 

 
Sleutelbeleid 
De coördinator beschikt over de sleutels voor kleedkamers, ballenhok en verlichting. In 

overleg met de coördinator kan gekeken worden of meerdere trainers de beschikking over 
sleutels moet hebben. Sleutels mogen niet zelf bijgemaakt worden en er is bij De Bataven 
een terughoudend beleid voor het verstrekken van sleutels. Voor de leiders en trainers is 

de coördinator hierover het aanspreekpunt. Voor eventuele bijbestellingen nemen de 
coördinatoren contact op met Ton de Jong. 
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Scheidsrechters 
Voor alle thuiswedstrijden proberen we een scheidsrechter in te plannen, mocht dit niet 

lukken dan staat dit op de site en in de Bataven app aangegeven. Je zult dan als 
begeleiding zelf voor een scheidrechter moeten zorgen. 
 

We proberen hierin zoveel mogelijk te rouleren. Alle scheidsrechters doen dit vrijwillig en 
we vragen dan ook bij thuiswedstrijden de scheidsrechter te steunen. 
 

Groepsapp / social media 
Tegenwoordig is digitaal communiceren gemakkelijk en snel. Het kan handig zijn dat er een 
team groeps app wordt aangemaakt. Hierin kunnen er afgelastingen etc. worden 

doorgegeven. Iedereen is snel op de hoogte en hoeft dus niet voor niets bij de club te staan 
als bijvoorbeeld een training niet doorgaat. Let er dat de app vooral wordt gebruikt voor 

serieuze mededelingen. 
 
Indien een elftal gebruik maakt van een groeps Whats App zorg dan dat hier ook de 

begeleiding in zit. Wees alert op pesten. Gebruik Sociaal Media in positieve zin zowel naar 
het eigen team en Ouders spelers/speelsters als naar de tegenstander. Meld misbruik altijd 
bij de coördinator. 

 
Sleutel bij uitwedstrijden 
Vergeet niet de sleutel van de kleedkamer terug te brengen naar de bestuurskamer.  Let hier ook 

op bij uitwedstrijden. Het voorkomt een vervelend ritje terug naar vereniging waar je gespeeld 
hebt. 
 

Busvervoer 
Normaliter worden er alleen bussen ingezet voor Bataven 1, Bataven 2 en JO19-1 bij 
uitwedstrijden verder dan 50 kilometer. Op basis van het competitieprogramma worden 

voorafgaande aan het seizoen afspraken gemaakt met een vervoerder. In de basis regelen 
de jeugdteams zelf het vervoer van en naar de wedstrijden. Mochten zich situaties 

voordoen waarbij de vraag is of busvervoer een toch optie is, dan kan dit worden 
besproken met de jeugdvoorzitter. 
 

Kampioenschap 
Kampioen ben je pas als je door geen enkel ander team meer bent in te halen. Tevens 
kan het zijn dat de KNVB wedstrijden, zeker lagere teams inplant, die uiteindelijk niet 

meer meetellen voor de stand. Mocht je hier tijdens het seizoen vragen over hebben of 
onduidelijkheden over zijn, vraag dan het altijd eerst na bij het wedstrijdsecretariaat. 
Teams van jo7 tm jo12 kunnen geen kampioen worden omdat de KNVB de uitslagen en 

standen niet openbaar maakt. 
 
Bijdrage voor een kampioenschap 

Wanneer je als jeugdteam kampioen wordt krijgt het betreffende team een bedrag welke 
besteed kan worden om het kampioenschap te vieren. Het gaat daarbij zowel om 
winterkampioenschappen als zomerkampioenschappen. Dit bedrag wordt jaarlijks door 

het Jeugdbestuur en de Supportersvereniging tezamen bepaald en zal bij een 
kampioenschap ook door hen samen aan het kampioensteam worden aangeboden. 
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Bijdragen voor kampioenschappen totaal (bestuur en supportersvereniging) 

 Hele competitie 
 

Halve competitie 

Onder 19 125, 50, 
Onder 17 125, 50, 

Onder 15 100, 50, 
Onder 13 100, 50, 

 

Bijdrage van de supportersvereniging 
De jeugdafdeling krijgt jaarlijks vanuit het Hoofdbestuur en vanuit de Supportersvereniging 
een bijdrage om activiteiten voor de jeugd te organiseren. Ook zorgt de jeugd zelf voor 

inkomsten, bijvoorbeeld door middel van het verkopen van oliebollen. Dit alles om zo 
activiteiten en evenementen als het jeugdkamp, het sportgala, de winterbingo, zaalvoetbal 
en sinterklaasviering te kunnen bekostigen. De financiële zaken die dit alles met zich 

meebrengt worden door de penningmeester van het jeugdbestuur bijgehouden en worden 
elke maand in het jeugdbestuur besproken 

 
Alcohol, Roken en Drugsgebruik 
Roken en drinken van alcoholische dranken is niet toegestaan op de velden en in de 

kleedkamers. Voor de oudere jeugd (vanaf 18 jaar) is alcohol in de kleedkamer en op de 
velden alleen toegestaan bij een kampioenschap. 
 

Het is uiteraard niet toegestaan om bij alle activiteiten welke worden georganiseerd vanuit 
de Bataven drugs te gebruiken en/of te verhandelen. Indien dit toch gebeurt dan treedt de 
excessen regeling in werking. 

 
Sponsoring 
Bij de jeugd werken we met een sponsorbeleid. Het is niet toegestaan om in naam van De 

Bataven zelf sponsor afspraken te maken en actief sponsoren te benaderen voor tenues 
en evenementen. In alle gevallen dient het benaderen van sponsors in afstemming te 
gebeuren met de jeugdsecretaris en het Hoofdbestuur. 

 
Ledenadministratie 
Bent u lid en zijn uw gegevens om de een of andere reden gewijzigd? Geef dit dan door 

aan Peter Kersten. 
 

Verzekering 
Als (niet spelend) lid van de Bataven ben je ook lid van de KNVB. De KNVB heeft een 
collectieve verzekering voor al haar leden. De verzekering geeft dekking aan leden, 

scheidsrechters, coaches, consuls, verzorgers, bestuursleden, commissieleden en vrijwilligers 
tijdens alle activiteiten georganiseerd door de voetbalvereniging of de KNVB. Op KNVB Assist is 
uitgebreide informatie beschikbaar over de collectieve ongevallenverzekering en collectieve 

aansprakelijkheidsverzekering en wat wel of niet is verzekerd. Ook vind je er een 
schadeformulier voor de collectieve ongevallenverzekering dat door de KNVB leden kan worden 
gebruikt. In het algemeen geldt dat je de nota´s van medische- en tandheelkundige kosten eerst 

naar jouw eigen zorgverzekeraar dient in te sturen, voordat u deze toestuurt naar de KNVB. 
Vergoed worden de, binnen 730 dagen na de dag van het door deze (KNVB) polis gedekte 
ongeval, medisch noodzakelijk gemaakte kosten. 
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Coachjassen. 
Ben je nieuw als trainer of leider dan krijg je vanuit de club een coachjas, indien 

beschikbaar. Dit geld alleen voor de trainers die elke zaterdag actief zijn bij De Bataven. De 
coachjassen zijn bedoeld voor de wedstrijd dag. Bij afname van de jas wordt er getekend 
voor ontvangst. Diegene die tekent voor ontvangst is verantwoordelijk voor de jas. Hiermee 

stem je in met de volgende omgangsregels. 
 

 Nieuwe coach jassen mogen alleen gedragen worden tijdens wedstrijddagen. 

 De jas heb je in bruikleen en blijft eigendom van De Bataven. 

 Wanneer je stopt als trainers/leider bij De Bataven moet de coachjas ingeleverd 
worden bij het jeugdsecretariaat. 

 Coachjassen mogen nooit doorgegeven worden aan iemand anders zonder de 
secretaris hiervan op de hoogte te stellen. 

 Schadevergoeding bij kwijtraken van de coachjas bedraagt 50 euro. 
 
Stage 
Wil je stagelopen bij De Bataven? Dat kan. Neem hiervoor contact op met het 

jeugdsecretariaat. De Bataven is in het bezit van een calibris nummer. Dit houdt in dat de 
Bataven een erkend leerbedrijf is voor studenten. 
 

  



24 
 
 

 

Hoofdstuk 8 Tips voor de ouders 
 
Het jeugdbestuur ziet graag enthousiaste ouders langs de lijn die hun zoon of dochter positief 

steunen tijdens de trainingen en wedstrijden. Voor de ouders hebben wij de volgende tips: 
 

 Geef blijk van belangstelling, ga dus zoveel mogelijk mee naar de voetbalclub van uw 
zoon of dochter. 

 Wees enthousiast, stimuleer uw zoon of dochter en de medespelers. 

 Gebruik geen tactische kreten, want ze hebben het al moeilijk genoeg met de bal, 
met zichzelf en met de tegenstander. 

 Laat het coachen over aan de trainer. Blijf altijd positief, juist bij verlies, wordt niet 
boos, de volgende keer beter. De scheidsrechter doet ook zijn best, bemoei u zich niet 
met zijn beslissingen. 

 Gun uw kind het kind zijn, want het moet nog zoveel leren. De wedstrijd is al 
moeilijk genoeg. Winnen, maar ook verliezen hoort nu eenmaal bij het voetbal 

 Als uw kind talent heeft wordt dat heus wel opgemerkt 

 Wilt u echt met voetbal bezig zijn, volg dan een cursus 
jeugdvoetbalbegeleider, jeugdvoetbalspelleider of jeugdvoetbaltrainer. 

 Neem voor opleidingen contact op met het jeugdbestuur van v.v. De Bataven. 

 Ouders zijn verplicht bij de velden met een omheining, daarbuiten te blijven. Mocht 
dit bij aanvang van de wedstrijd niet het geval zijn, wordt er niet gestart met de 
wedstrijd. 

 

In bijlage 2 treft u een brief aan van het jeugdbestuur, namens het trainers en leiders, 
voor de ouders. 
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Bijlage 1 Begeleidende brief tenues 
 
Beste Trainers, leiders, spelers/speelsters, 

 
Voor de start van het nieuwe voetbalseizoen krijgt ieder elftal een tas met kleding, 
voetballen, een waterzak en 1 spons. Om controle te behouden over de spullen worden 

aan de start van het seizoen de spullen uit gegeven en aan het einde van het seizoen alle 
spullen weer ingenomen door De Bataven. De afhaal en inleverdata ’s zullen per mail 
gecommuniceerd worden. 

 
De spullen zijn van De Bataven en zijn in bruikleen. Het is van belang dat de geleende 
spullen aan het einde van het seizoen weer compleet ingeleverd worden. Hiervoor is niet 

alleen de trainer of leider verantwoordelijk maar het gehele elftal. Jullie hebben als team 
het volgende gekregen aan de start van het seizoen: 

 

Voetbalshirts: 15 

Voetbal broekjes: 15 

Keepershirt: 1 

Keepersbroekje: 1 

Ballen: 4 

Waterzak (+spons): 1 
 

Wanneer tenues incompleet zijn bij het inleveren aan het einde van het seizoen zullen hier 
kosten aan verbonden worden. Zoals bovenstaand benoemd is niet alleen de trainer of 

leider verantwoordelijk maar het gehele elftal. Dit geld ook voor eventuele betaling. 
 
Shirt: 20,- 

Broekje: 15,- 
 
Maten 

Op dit moment is er een gezonde mix van maten gemaakt in de tassen. Wanneer er 
binnen het team andere maten gewenst zijn, dient er als trainer of leider binnen dezelfde 
leeftijd categorie gevraagd te worden of er geruild kan worden. LET OP, wanneer er 

geruild wordt met een ander elftal is dit geen probleem, zorg ervoor dat aan het einde van 
het seizoen de bovenstaande aantallen kloppen bij het inleveren. 
 

Niet in de droger 
De kleding is voorzien van bedrukking. Bij de inname afgelopen jaar hebben we 
geconstateerd dat bij enkele kledingstukken de bedrukking wat aan het vervagen is. 

Daarom willen we benadrukken dat de tenues niet in de droger mogen! Communiceer dit 
als trainer ook richting de spelers en de ouders. 

 
Voor vragen betreft de spullen kunt u terecht bij de secretaris van 
het jeugdbestuur. 
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Bijlage 2, brief aan de ouders 
 
Geachte ouders of verzorgers, 

  
Uw zoon of dochter voetbalt binnen de jeugdafdeling van vv de Bataven. Voor de begeleiding bij 
de trainingen, wedstrijden en evenementen zorgen wij, als jeugdbestuur, voor vrijwilligers die 

ervoor zorgen dat uw kind met plezier naar sportpark Walburgen komt. Dat klinkt misschien 
vanzelfsprekend, maar dat is het allerminst. 
 

De KNVB geeft aan dat het vinden van nieuwe vrijwilligers het grootste probleem is in het 
hedendaagse amateurvoetbal en wij onderschrijven deze stelling. De KNVB ziet de laatste jaren 
de tendens dat ouders steeds meer voor zichzelf kiezen en steeds minder betrokken zijn bij een 

vereniging als vrijwilliger. Ouders zien de voetbalvereniging vaak als een bedrijf waaraan je 
contributie betaalt en dat als tegenprestatie de kinderopvang regelt. Kortom: Wij betalen en jullie 

regelen het maar. 
 
Binnen onze jeugdafdeling zijn ruim 100 vrijwilligers actief als trainer, leider, bestuurder of lid 

van een commissie. Tot op heden is het ons bijna altijd gelukt om voldoende vrijwilligers te 
vinden en te binden, maar de laatste jaren gaat dat erg moeizaam. We merken dat we aanlo pen 
tegen de grenzen van wat onze vrijwilligers nog kunnen of willen doen voor de vereniging. We 

zien bovendien dat een kleine groep vrijwilligers er steeds meer taken bij krijgen en daarmee 
worden we kwetsbaar wanneer zo’n persoon plotseling weg valt. De consequentie daarvan kan 
zijn dat we trainingen, wedstrijden of evenementen moeten gaan afzeggen bij gebrek aan 

begeleiding. 
 
We merken de laatste tijd helaas ook dat er vrijwilligers afhaken omdat ze genoeg hebben van 

het commentaar van ouders op hun werkzaamheden of op de indeling van de spelers en dat 
vinden wij erg jammer. Bij het geven van kritiek vragen wij u te bedenken dat onze vrijwilligers 
een groot deel van hun vrije tijd besteden voor de begeleiding van uw kind. Bedenk daarbij ook 

dat onze vrijwilligers geen professionals zijn en dat de aanpak van een training of wedstrijd best 
kan afwijken van wat u Pep Guardiola ziet doen bij Manchester City. Wij vragen u daarom om 

onze vrijwilligers te waarderen en te respecteren. Ieder mens gaat immers harder lopen van een 
compliment dan van negatieve kritiek. Een optie is natuurlijk altijd om u zelf aan te melden als 
vrijwilliger. Het spreekwoord luidt niet voor niets: “Wie de (voetbal-) schoen past trekt hem aan”. 

Aanmelden als vrijwilliger kan bij ieder (jeugd-) bestuurslid of –coördinator of via het emailadres 
hoofdbestuur@bataven.nl 
 

Bij onze vereniging zijn de technische commissie en de coördinatoren belast met de indeling 
van de spelers over de diverse teams. Als beleidsregel geldt daarbij dat de beste spelers per 
leeftijdscategorie worden ingedeeld in het hoogste team. Om dat zorgvuldig te doen volgt de 

technische commissie bij de jeugd gedurende het seizoen de ontwikkeling van de spelers. De 
indeling van de overige spelers gebeurt op basis van het inzicht van de coördinator en is 
maatwerk. 

 
Uiteraard blijven we ons best doen om telkens alle vacatures binnen de jeugdafdeling te vullen. 
Echter, indien het ons niet lukt een trainer, leider of grensrechter te vinden voor een team, dan 

zullen we een beroep moeten doen op u, als ouders van de spelers of speelsters, om daarvoor 
een oplossing te vinden.  
 

Mocht een dergelijke situatie ontstaan, dan zullen wij u uitnodigen om samen met ons af te 
spreken hoe we de begeleiding in het seizoen verder gaan invullen. Ons gezamenlijke belang is 
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immers om onze jeugdspelers met plezier te laten voetballen bij onze vereniging. Wij zien het 
niet als optie dat uw kind moet thuis blijven bij gebrek aan begeleiding. 
 

Wij rekenen op u, 
 
Met vriendelijke groet, 

 
 
 

Namens het jeugdbestuur 
Wim Gelsing 
Jeugdvoorzitter vv de Bataven 
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Bijlage 3, voorbeeld communicatie/gedragsregels richting ouders/spelers 

 

INFORMATIEBRIEF BATAVEN J/MO??-? SEIZOEN 2020-2021 
 

Hierbij ontvangen jullie informatie over Bataven J/MO??-?, voor het seizoen 2020-2021. 

In deze brief willen we jullie informeren over de volgende onderwerpen: 

- afspraken en regels die gelden voor de trainingen en de wedstrijden;  

- het voorlopige voorbereidingsprogramma; 

- de contactgegevens van de spelers en begeleiding.  

Het is zaak deze brief en bijlagen goed door te lezen en na te leven.  

1. Afspraken en regels 

Het is belangrijk om met zijn allen afspraken te maken en regels op te stellen en deze na te 

leven. Dit is de basis voor discipline en duidelijkheid. Zie bijlage “Afspraken en regels voor 

trainingen en wedstrijden Bataven J/MO??-? seizoen 2020-2021’’ 

2. Het voorlopige voorbereidingsprogramma  

Het seizoen 2020-2021 start met de eerste training op [dag] [datum] om ??.?? uur. 

In de bijlage ‘’programma voorbereiding J/MO??-? seizoen 2020-2021’’. 
Hierin staan de trainingen, beker- en eerste competitiewedstijd aangegeven.  

 
3. De contactgegevens van de spelers en begeleiding 

Om de communicatie richting jullie en jullie ouders of verzorgers goed te laten verlopen is het 

van belang dat de contactgegevens waarop jullie geïnformeerd willen worden, juist is. We 

hebben de gegevens zoveel mogelijk ingevuld. Zie bijlage “Contactgegevens Bataven J/MO??-? 

2020-2021”. Willen jullie de gegevens controleren en onjuistheden en toevoegingen doorgeven 

aan [naam leider]. In het begin van de voorbereiding ontvangen jullie een definitieve lijst per 

mail.  

Verder verheugen wij ons als begeleiding op een sportief en plezierig seizoen en hopen dat 

jullie er ook zin in hebben.  

Met Sportieve groet, 

De Begeleiding 
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AFSPRAKEN EN REGELS   

Trainingen 

Start training   : [dag] [datum] om ??.?? uur. 
Vaste trainingsdagen/tijden : [dag] ??.?? uur tot ??.?? uur op veld ?? (kunst-/grasveld) 

  omkleden en douchen kan in kleedkamer ?. 

  [dag] ??.??uur tot ??.?? uur op veld ?? (kunst-/grasveld) 
  omkleden en douchen kan in kleedkamer ?. 

 

Belangrijk voor de trainingsavonden: 

- Minimaal 5 minuten voor aanvang op het trainingsveld; 

- Warming-up zal gezamenlijk plaatsvinden meestal onder leiding van een aangewezen speler; 

- Voor de gezamenlijke warming-up in de hoek van het veld starten met een rondootje; 

- Voor de training wordt niet met de bal op het doel getrapt. 

Belangrijke voorwaarden: 

- Zorg dat de kleding en het schoeisel tijdens de training in orde zijn; 
- Lange broek en trui bij 10 graden of lager kan verplicht worden gesteld; 
- Het opruimen van de materialen na afloop van de training gebeurt gezamenlijk. Als blijkt dat dit      

  niet gebeurt of altijd dezelfde opruimen zal de trainer (beurtelings) spelers aanwijzen. 
 
Waar moet een speler tijdens de trainingen aan voldoen?  

- Hij moet wekelijks aan alle trainingen deelnemen. Uitzonderingen zijn mogelijk, maar dan in    
  overleg en met goede reden; 
- Hij moet bezieling en beleving tonen; 

- Een goede instelling hebben; 
- Gemotiveerd zijn en discipline kunnen opbrengen; 
- Zich netjes gedragen (voor, na en tijdens de training). 

 
Na afloop van de training geldt het volgende!!!!!!!!  
- Verplicht douchen!!!; 

- Niet te lang douchen; 
- Tijdens het douchen zijn badslippers verplicht; 

- Geen rotzooi maken in de kleedkamer; 
- NORMALE OMGANG IN DE KLEEDKAMER; 
- Laat de kleedkamer na afloop netjes achter; 

- De 2 spelers die het laatst de kleedkamer verlaten maken deze schoon met de aanwezige 
trekker. 
- Er mogen GEEN foto’s of filmpjes worden gemaakt in de kleedkamer. 

 
Afzeggen voor trainingen 
[dag]-/[dag]training:  minimaal 4 uur voor de training  

In 1ste instantie afmelden bij [hoofdtrainer] tel.nr. 06-?? ?? ?? ??, indien niet bereikbaar, bij  

[assistent trainer] tel.nr. 06-?? ?? ?? ?? (kan telefonisch/via app). 

 

Wedstrijden 

- De aanvangstijden van thuis- en uitwedstrijden zijn verschillend. Blijft dit goed in de gaten 
houden  
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  via mededelingen van de trainer(s) of voetbal.nl  
- Indien het wedstrijdschema bekend is, ontvangen jullie een rij- en wasschema; 
- Tijdig afzeggen, bij de hoofdtrainer, als het kan minimaal 1 dag voor de wedstrijd. E e.a. in    

  verband met het regelen van vervangende speler(s); 
- De speler dient zelf te bellen,  DUS NIET APPEN!  
- De reden van afmelding ; bij training en wedstrijd moet zondermeer geldig, gegrond zijn, 

zoals  
  een blessure, ziekte of familieomstandigheden; 
- Afzeggen i.v.m. huiswerk moet zoveel mogelijk worden voorkomen. Bij problemen hieromtrent  

  kan dit bespreekbaar worden gemaakt. 
 
Belangrijk:  

- Voetbal is een teamsport. We hebben elkaar nodig om goed te presteren, dus help en 

ondersteun  

  elkaar en laat je teamgenoten niet in de steek. 
- Beslissingen respecteren/accepteren. (van scheidsrechter/teamleiding) 
- Plezier behouden in het voetbal. 
- Er zal worden getracht om iedere spelers evenveel wedstrijdminuten te laten maken. 

  EEN SPELER STELT ZICHZELF OP door een goede disciplines en inzet. 
  Indien een speler niet voldoet aan de vereisten van de trainer(s) tijdens trainingen/wedstrijden     

  kan hij mogelijk (vaker) in de wissel staan. 
- Wanneer een speler zich niet goed gedraagt of niet de juiste discipline kan opbrengen kan hij  
  hierover worden aangesproken. Indien nodig kan inschakeling van de ouder(s)/verzorger(s)  

  volgen. 
 
We gaan ervan uit dat we hiermee duidelijke afspraken hebben gemaakt en dat dit de basis is 

voor een mooi sportief seizoen. Mochten jullie nog vragen hebben, dan kun je deze altijd stellen 
aan de begeleiding. 
 

De begeleiding 
Trainer-/leider   : [naam]  [mobiele nummer] 
Ass. trainer/leider  : [naam] [mobiele nummer] 

Ass. trainer/grensrechter : [naam] [mobiele nummer] 
    


