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VOORWOORD

Voor u ligt het jeugdbeleidsplan ‘Meer dan Voetbal’ van VV Beilen. Het Jeugdbeleidsplan is een meerja-
renplan met als doel om richting te geven aan het jeugdvoetbal in al haar facetten.

Als jeugdvoorzitter kan ik met trots zeggen dat we in de afgelopen beleidsperiode goede stappen heb-
ben gemaakt om de kwaliteit, van de jeugdafdeling te verbeteren. Door de inzet van de vele vrijwilligers, 
trainers, begeleiders en (technische) coördinatoren ligt er een goede basis waar we als jeugdcommis-
sie op voort willen borduren. Door nieuwe- en voortschrijdende inzichten hebben we aanvullingen ge-
daan op het beleid voor de komende jaren, waardoor we onze jeugdafdelingen optimaal kunnen blijven 
faciliteren en klaar zijn en blijven voor de toekomst. 

‘Meer dan Voetbal’ is niet zomaar een werktitel. De jeugdcommissie wil de jeugd plezier laten beleven 
aan het voetbal en naast het voetbal willen we andere leuke en leerzame activiteiten aanbieden voor 
de jeugd. Dit willen we samen doen met onze leden, maar ook voor en met andere jeugdigen, denk 
aan onderwijsinstellingen, en partnerorganisaties vanuit het sociale domein, zoals bijvoorbeeld GGZ 
Drenthe, JOGG en Stichting Welzijnswerk. Hierbij valt te denken aan het bieden van voetbalclinics, 
trainers- en scheidsrechtersopleidingen of een leuke spelmiddag in de kantine. Om deze activiteiten 
goed aan te laten sluiten op de behoeften van de jeugd, is er gekozen om een jeugdraad op te richten in 
2016, waarbij de jeugd gevraagd wordt mee te denken en input te geven zodat het een plan wordt van 
en voor de jeugd.

Op voetbaltechnisch terrein willen we groeien naar een eenduidig spelsysteem. Een van de speerpun-
ten is dat we toe willen naar een duidelijke fasering in de leerstappen die de jeugd kan maken per leef-
tijdscategorie waarin wordt gespeeld. Gelijk aan het implementeren van een duidelijke fasering van de 
leerstappen per leeftijdscategorie, wil de jeugdcommissie de trainers een goede ondersteuning bieden 
middels de train-de-trainers-methodiek en via digitale methodes, waarbij men via een tablet, mobiele 
telefoon trainingen kan voorbereiden, gebruiken en registreren per team/speler. We streven er tevens 
naar om het meisjes- en damesvoetbal verder uit te bouwen, dit willen we samen blijven doen met Fit 
Boys. 

Samen met hulp van vrijwilligers, ouders, trainers, begeleiders en de jeugdcommissie is het mogelijk 
om een goede uitvoering te geven aan het jeugdbeleidsplan en de jeugd te kunnen binden en boeien 
voor onze prachtige voetbalvereniging.                        

Tenslotte wil ik een woord van dank uitspreken aan alle vrijwilligers in welke rol dan ook, die zij bij heb-
ben gedragen en dragen aan onze vereniging.  
  
Gerrie Breider
Voorzitter Jeugdcommissie VV Beilen
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INLEIDING 

Doel van dit jeugdbeleidsplan is het geven van richting aan de toekomst van de  jeugdafdeling van VV 
Beilen en het aangaan van uitdagingen gedurende de komende jaren. Met de missie, visie en kernwaar-
den van de vereniging als uitgangspunt, moet de identiteit van de jeugdafdeling van VV Beilen uiteinde-
lijk de leidraad vormen voor het te bewandelen pad richting de toekomst. 

In een periode van drie maanden heeft een werkgroep bestaande uit Leon de Jonge,  Gerrie Breider, Ina 
Tol, Mario Wiersema en Niels Maagd zich beziggehouden met het opzetten van het jeugdbeleidsplan 
‘Meer dan Voetbal’. Het plan geeft antwoord op de ‘koers’ die de jeugdcommissie voor ogen heeft om 
de jeugdafdeling op een hoger plan te tillen en er zorg voor te dragen dat het voetballen bij de jeugd 
van VV Beilen een plezier is en waar de jeugd iets van het voetbal en van elkaar leert. Ook streven we 
ernaar als jeugdcommissie dat de jeugdafdeling van VV Beilen meer is dan voetbal. Het dient een plek 
te zijn waar men naast het voetbal, diverse leuke en leerzame activiteiten kan doen. 

Vrijwilligers en ouders spelen een belangrijke rol in het al dan niet slagen van een vereniging. Om een 
gezonde sportvereniging te zijn - en te blijven - en om recht te doen aan dit jeugdbeleidsplan, is het 
van belang dat er goed samengewerkt wordt tussen leden en ouders/vrijwilligers om de leden  in staat 
stellen de sport te beoefenen. De vereniging kan niet zonder de inspanning van de leden, vrijwilligers 
en ouders.
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2.  MISSIE, VISIE EN KERNWAARDEN

Het beoefenen en bevorderen van de voetbalsport in de breedste zin van het woord is het natuurlijke 
uitgangspunt van de VV Beilen en daarmee ook van de jeugdafdeling van VV Beilen.

2.1.1 Missie
De jeugdcommissie van VV Beilen ziet het als haar missie de jeugdige inwoners uit Beilen en omgeving 
de gelegenheid te bieden de voetbalsport in de breedste zin van het woord te beoefenen en te ervaren. 
De combinatie plezier, prestatie en sportiviteit is daarbij een belangrijke factor. Bovendien erkent VV 
Beilen de groeiende rol van de vereniging en met name de jeugd in de Beiler samenleving.

2.1.2 Visie
In de visie van VV Beilen heeft de vereniging een steeds belangrijker wordend aan-deel in het maat-
schappelijke leven van Beilen oftewel ‘meer’ dan voetbal. 

2.1.3   Kernwaarden
De drie kernwaarden waarmee de jeugdafdeling van de vereniging zich identificeert en profileert zijn: 
een gezonde leefomgeving, maatschappelijke betrokkenheid en binden en boeien.

2.1.4 Gezonde leefomgeving
Sportaccommodaties zijn bij uitstek de voorzieningen die de jeugd stimuleren tot bewegen, ontmoeten 
en meedoen. De jeugdcommissie van VV Beilen streeft ernaar om de jeugd het voetbal te kunnen laten 
ervaren en kan een belangrijke bijdrage leveren aan het realiseren van de volksgezondheidsdoelstel-
lingen.

2.1.5 Maatschappelijke betrokkenheid
Jeugdlid zijn van VV Beilen is ‘meer’ dan voetbal. Gezien de omvang van de jeugdafdeling (>480 leden) 
en het feit dat de vereniging midden in de samenleving staat, wil VV Beilen haar maatschappelijke be-
trokkenheid tonen.
De jeugdcommissie  heeft normen en waarden, omgangsvormen, respect en sportiviteit hoog in het 
vaandel staan. Voor onze gedragsregels, en het toezicht hierop, verwijzen we naar het protocol Normen 
en Waarden.  

2.1.6 Binden en boeien
Het binden en boeien is binnen de jeugdafdeling een belangrijke factor. Door meer te bieden dan voet-
bal alleen, willen we jeugd, supporters, vrijwilligers en sponsoren betrekken en behouden. Het is be-
langrijk dat alle betrokkenen zich thuis voelen bij de vereniging, zowel binnen als buiten het voetbal. 
Laagdrempeligheid van de jeugdcommissie is daarbij een belangrijk uitgangspunt.
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3.  JEUGDBELEID

Het jeugdbeleid van VV Beilen is erop gericht om de jeugd voldoende ontwikkelmogelijkheden te bie-
den, waardoor elk jeugdlid zo goed mogelijk leert voetballen binnen zijn of haar mogelijkheden en 
plezier beleeft aan het voetbal. 

De basis voor een goed functionerende jeugdafdeling is een goedlopende organisatie. Door duidelijk-
heid te verschaffen ten aanzien van de taken en verantwoordelijkheden van zowel de jeugdcommissie, 
als alle overige functionarissen, is de jeugdafdeling goed bestuurbaar. Korte, heldere en transpa-
rante beslislijnen zijn daarbij een randvoorwaarde. De jeugdcommissieleden stellen zich dan ook ten 
doel in de toekomst zichtbaar en laagdrempelig aanwezig te zijn. 

3.1.1 Jeugdcommissie en organisatie 
De jeugdcommissie is verantwoordelijk voor de uitvoering van de jeugdzaken. De voorzitter van de 
jeugdcommissie is tevens lid van het algemeen bestuur. De jeugdcommissie dient ervoor te zorgen dat 
de jeugdleden en vrijwilligers van de vereniging goed gefaciliteerd worden op zowel de korte als lange 
termijn. De jeugdcom-missie handelt vanuit de visie en doelstellingen, afgeleid van het algemeen be-
leidsplan en vertaald in het jeugdbeleidsplan. De jeugdcommissie waarborgt de uitvoering van het 
jeugdbeleidsplan en neemt op een slagvaardige en efficiënte manier besluiten die aansluiten op de 
visie.   

3.1.2  Erkend leerbedrijf
VV Beilen is officieel erkend als leerbedrijf en gecertificeerd door de Stichting Beroepsonderwijs en 
Bedrijfsleven (SBB ). De jeugdafdeling van VV Beilen biedt al jaren de mogelijkheid aan scholieren om 
stage te lopen. Wij zijn dan ook trots op  de officiële erkenning als leerbedrijf. Het mes snijdt daarbij 
aan twee kanten: de jeugdafdeling krijgt middels scholieren en docenten frisse nieuwe kennis binnen 
de organisatie, terwijl we als vereniging onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en scho-
lieren een plaats bieden om zich verder te ontwikkelen.

3.1.3  Samenwerking met (maatschappelijke) partners
De jeugdcommissie wil, naast het binden en boeien van jeugdleden, werken aan haar maatschappe-
lijke betrokkenheid, onder meer door de samenwerking met GGZ Drenthe, onderwijsinstellingen en 
buitenschoolse opvang uit te breiden en door steeds meer samenwerkingsverbanden aan te gaan met 
maatschappelijke en/of sociale instellingen. Hierbij valt te denken aan het geven van mogelijkheden 
voor (tijdelijke) maatschappelijke integratie vanuit de behoeftes van deze instellingen. De vereniging 
denkt op deze wijze een positieve bijdrage te kunnen leveren aan maatschappelijke vraagstukken. 
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3.1.4  Jeugdactiviteiten
Jeugdlid zijn van VV Beilen is ‘meer’ dan voetbal. De vereniging organiseert naast het voetbal ook di-
verse jeugdactiviteiten. We vinden het belangrijk dat de jeugd, behalve bij de vereniging zelf, ook daarbij 
betrokken is. De jeugdcommissie wil de jeugdleden actief betrekken bij alle jeugdactiviteiten, middels 
de jeugdraad . Hierin kunnen jeugdleden meepraten en hun ideeën over voetbal- en jeugdactiviteiten 
inbrengen bij het bestuur. 

3.1.5   Vrijwilligers- en ouderbeleid  
De jeugdcommissie is erg blij met het grote aantal vrijwillige trainers, begeleiders, scheidsrechters en 
overige vrijwilligers bij de jeugdelftallen van de VV Beilen. Het is geweldig om te zien hoe deze mensen 
zich inzetten voor de jeugd tijdens trainingen en op wedstrijddagen. De begeleiding van de trainers, 
scheidsrechters en begeleiders, ook als het gaat om niet-voetbaltechnische zaken, staat hoog in het 
vaandel bij de jeugdcommissie. Vrijwilligers zijn de kurk waar de vereniging op drijft, want zonder vrij-
willigers geen organisatie, geen begeleiding, geen trainers: geen voetbal. Vrijwilligers bepalen boven-
dien de sfeer en cultuur. Zonder vrijwilligers wordt het uitoefenen van de voetbalsport onbetaalbaar.
 
Een trend die al langer geleden is ingezet, is dat er steeds meer taken bij steeds minder mensen te-
recht komen. De leden van de VV Beilen hebben hun instemming gegeven aan het zogeheten verplichte 
vrijwilligersschap. Dit betekent dat ieder lid of iedere ouder/verzorger van een jeugdlid taken binnen 
de vereniging moet gaan uitvoeren, waarbij het motto luidt: ‘niet consumeren, maar acteren.’ Dit zal 
na-der uitgewerkt worden door een werkgroep.

² De jeugdraad bestaat uit 9 jeugdleden onder neutraal voorzitterschap van een jeugdcommissielid, 
met als doel om als linking pin te fungeren richting de jeugdcommissie.

3.1.6  Scheidsrechters
Onze vereniging heeft een grote jeugdafdeling. Om deze teams te laten spelen zijn er scheidsrech-
ters nodig. We zijn heel blij met de scheidsrechters die we momenteel hebben, maar omdat veel van 
hen zelf ook spelen op zaterdag, of begeleider zijn of om een andere reden niet kunnen, hebben we 
regelmatig een tekort aan scheidsrechters, met name bij de bovenbouw van de jeugd. De jeugd is lid 
van onze voet-balvereniging om wedstrijden te spelen, maar bij het ontbreken van een scheidsrechter 
zal dit niet gaan. Daarom is het van groot belang dat er meer aanmeldingen komen en blijven voor de 
functie van scheidrechter. De jeugdcommissie organiseert samen met de TC  regelmatig voorlichtings-
avonden en informeert over spelregels en belangrijke zaken die een scheidsrechter moet weten. Ook 
zorgt de vereniging voor een scheidsrechterstenue. Tevens worden er regelmatig scheidsrechtersop-
leidingen gegeven. 
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3.1.7 Keepers
De keeper is een onderdeel van het team. Hoe een keeper zijn/haar rol en positie uitoefent binnen het 
team heeft invloed op hoe het gehele team functioneert. Fouten en reddingen van een keeper kunnen 
namelijk bepalend zijn voor het resultaat van een wedstrijd. De rol van keeper brengt dan ook een grote 
verantwoording met zich mee. De jeugdcommissie en de technische commissie zijn van mening dat we 
voldoende aandacht moeten hebben voor onze keepers. We willen de keepers de mogelijkheid geven 
voor kwalitatief goede en voldoende trainingen. De trainingsme-thodes en trainingsstof staat uitge-
breid beschreven in het jeugdkeepersplan (zie bijlage 1).

3.1.8  Samengestelde teams: damesvoetbal
Sinds 2015 werkt VV Beilen samen met Fit Boys voor het meisjes- en damesvoetbal onder de naam 
ST VV Beilen-Fit-Boys. In 2015 hebben we deze samenwerking uitgeprobeerd en geëvalueerd. De con-
clusie is dat beide verenigingen positief zijn over deze samenwerking, waardoor de samenwerking is 
vastgelegd voor 3 jaren met een optie op verlenging. 

Het jeugdbestuur wil het vrouwen- en meisjesvoetbal in zijn algemeenheid goed faciliteren middels 
kwalitatief goede ondersteuning van begeleiders en trainers en door verschillende activiteiten te orga-
niseren, gericht op het meisjesvoetbal en aanverwante activiteiten. Ook willen we een aantal meisjes 
deel uit laten maken van de jeugdraad van de VV Beilen.
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4.  TECHNISCHE JEUGDZAKEN

4.1.1 Technisch beleid  en technische commissie  
De technische commissie is primair verantwoordelijk voor de uitvoering van het technisch beleid. Deze 
commissie rapporteert voor technische jeugdactiviteiten van de jeugdteams aan de voorzitter van de 
jeugdcommissie, die eindverantwoordelijk is voor het (technisch) jeugdbeleid. Het technische jeugdbe-
leid is er op gericht om alle jeugdleden op zijn/haar niveau te laten voetballen en de jeugd te helpen in 
hun persoonlijke voetbalontwikkeling in een zo plezierig mogelijke (voetbal)omgeving.

4.1.2  Opleidingsplan
De jeugdafdeling van VV Beilen wil zich onderscheiden door een goede opleiding van spelers, trainers 
en scheidsrechters. Op deze manier willen we een grote aantrekkingskracht uitoefenen op (potentiële) 
jeugdvoetballers, scheidsrechters en trainers uit de regio, om zo te komen tot selectieteams met door 
de verenging zelf opgeleide spelers. Optimaal investeren in trainers en de juiste faciliteiten om deze 
ont-wikkeling mogelijk te maken, staan daarbij voorop. Het uitgangspunt is dat jeugd graag bij VV Bei-
len voetbalt.

Bij jeugdvoetbal gaat het niet alléén om de voetballers zelf: zonder trainers, begelei-ders en scheids-
rechters blijven de velden immers leeg. De jeugdcommissie waardeert de inzet van alle vrijwillige 
scheidsrechters, begeleiders en trainers enorm en wil daarom veel aandacht geven aan het ondersteu-
nen van deze groep vrijwilligers. Om de kwaliteit en het plezier van het jeugdvoetbal te doen toenemen 
wil de jeugdcommissie de trainers en scheidsrechters op niveau laten functioneren. Dit willen we doen 
door ze de mogelijkheid te bieden tot scholing in de vorm van trainers- en scheidsrechter cursussen 
Ook organiseert de technische commissie (technische) thema-avonden, als extra ondersteuning voor 
de leden, trainers, scheidsrechters en begeleiders. 

4.1.3 Leerstappen 
Speerpunt van het opleidingsplan is een duidelijke fasering in de leerstappen die de jeugd kan maken 
per leeftijdscategorie waarin wordt gespeeld. Deze komt tot stand in nauwe samenwerking met de 
technische commissie. Deze leerstappen staan beschreven in het technisch beleidsplan, onderdeel van 
het jeugdbeleidsplan. Gelijk aan het implementeren van een duidelijke fasering van de leerstappen per 
categorie, wil de jeugdcommissie middels het inzetten van de technische commissieleden, de trainers 
een goede ondersteuning bieden. Dit gebeurt aan de hand van de train-de-trainers-methodiek. Op die 
manier zijn - en blijven - de trainers goed op de hoogte van de leerdoelen en van het programma per 
categorie. Zie voor het technisch plan, bijlage 1.

4.1.4 Trainingsmethodiek 
Om te komen tot een goed sportief resultaat zullen trainingsmethoden op elkaar afgestemd dienen 
te worden. De technische commissie is verantwoordelijk voor de trainingsmethodiek en alle andere 
leerstof die wordt aangeboden. De jeugdcommissie vindt het belangrijk dat er een logische onderlinge 
samenhang is tussen de verschillende leeftijdscategorieën en teams. 
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Het streven is te komen tot een logische en gefaseerde opbouw van trainingsme-thoden en lesstof, 
gerelateerd aan de team/klasseindelingen. Op deze manier wordt ieder individu van begin tot eind op 
een passende wijze begeleid en getraind. Dit maakt het mogelijk de overgang naar andere leeftijdsca-
tegorieën en andere teams soepel te laten verlopen. 

4.1.5 Teamindeling
De technische commissie streeft naar een heldere en optimale teamindeling, met als doelstelling het 
scheppen van voorwaarden waarbinnen de prestatie-elftallen zo hoog mogelijk kunnen spelen en de 
recreatieve elftallen zoveel mogelijk plezier aan het voetbalspel beleven. Ook een goede (team)sfeer 
staat daarbij hoog in het vaandel. De recreatieve elftallen worden naar kwaliteit en vermogen ingedeeld 
in een wedstrijdklasse waarbij de beste elftallen zo mogelijk het hoogst spelen. Naast de technische 
aspecten worden de jeugd coördinatoren betrokken bij de teamindelingen. Dit omdat de VV Beilen 
naast de techniek, het sociaal belang en de omstan-digheden van de spelers hoog in het vaandel heeft.



14

5 KLEDING EN MATERIAAL

5.1.1 Wedstrijdkleding
Ten behoeve van de wedstrijdkleding is er binnen de vereniging een kledingfonds, dat overigens niet 
kostendekkend is. Door de bijdrage van sponsoren is het mogelijk dat alle teams een tenue van de ver-
eniging dragen. De kleding wordt in bruikleen gegeven aan de teams en wordt jaarlijks aan het einde 
van het seizoen weer ingeleverd en beoordeeld of de outfit nog representatief is. Wanneer dit niet lan-
ger het geval is, of als er voor een team een nieuwe sponsor is gevonden, dan worden de tenues vervan-
gen. De beoordeling van de representativiteit van de kleding ligt bij technische zaken (materiaalman).

5.1.2 Materiaalplan
Het benodigde materiaal voor de wedstrijden en de trainingen wordt beschikbaar gesteld door de ver-
eniging; de materialen dienen kwalitatief goed te zijn en er dient voldoende (oefen)materiaal aanwezig 
te zijn voor elk team. Technische zaken beheert daarbij de ‘verdeelsleutel’. In de loop van deze beleids-
periode zal er een meerjarenplan materiaal worden opgesteld, waarin wordt vastgelegd welke mate-
rialen en kleding er beschikbaar komen en wat de vervangingscyclus is. Hiermee ontstaat een beter 
beeld van het uitrustingsniveau en de kwaliteit van de beschikbare materialen en kleding. Ook kunnen 
de vervangingen op deze wijze beter worden begroot. 

5.1.3 Inkoop
De verantwoordelijkheid voor de inkoop van alle materialen en kleding ligt bij technische zaken. Jaar-
lijks worden er prijsafspraken gemaakt; de operationele inkoop vindt plaats door de materiaalman. 
De jaarlijks vastgestelde budgetten en de met de leveranciers gemaakte prijsafspraken zijn hierbij 
taakstellend.
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6 VOETBALSCHOOL

6.1.1.  Voetbalschool
De jeugd van VV Beilen kan gebruik maken van de voetbalschool van onze vereni-ging. De doelstelling 
van de voetbalschool is om de techniek van de jeugdspelers van de E- en D pupillen te verbeteren, dit 
als aanvulling op de reguliere trainingen. Deelname aan de voetbalschool is vrijwillig en tegen be-
taling. Deelnemers aan de voetbalschool kunnen per seizoen circa 10-12 lessen volgen. De training 
wordt gegeven door het hoofd-jeugdopleiding en meerdere trainers van onze vereniging.
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7 BLESSUREVERZORGING/ADVIES

De vereniging biedt haar (jeugd)leden verzorging/advies aan bij sportblessures. De sportverzorger is 
op dinsdag- en donderdagavond van 20.00 uur-21.00 uur beschikbaar op het sportpark. Leden kun-
nen via hun trainer een afspraak maken. De sportmasseur kan eventueel doorverwijzen naar Fysio-
Beilen.
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8 FINANCIEEL

De jeugdafdeling van VV heeft een eigen budget, dit budget wordt besteed aan onder andere: jeugdac-
tiviteiten, EHBO, BHV trainingen, trainers- en scheidsrechters-opleidingen en aanverwante zaken. 
Het budget wordt jaarlijks door de jeugdvoorzitter ingediend bij het algemeen bestuur en aldaar vast-
gesteld. Trainers hebben recht op een vrijwilligersvergoeding, deze vergoeding wordt in 2 keer per 
seizoen uitbetaald, namelijk in oktober en april. In overleg kan de vergoeding ook per maand uit wor-
den betaald, te starten in oktober.
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9 COMMUNICATIE, PR EN SPONSORING

Communicatie - zowel in- als extern - en PR zijn zeer belangrijk voor de profilering van onze vereni-
ging. Een goede beeldvorming wordt voor een groot deel door deze beide factoren bepaald. Ook is het 
een randvoorwaarde voor het behouden van be-staande en het aantrekken van nieuwe sponsoren. 

9.1.1  Profilering
De wereld om ons heen verandert snel, denk maar aan mogelijkheden van de digitale media, een 
website met daaraan gekoppeld media als Facebook, Instagram, et cetera. Het is de uitdaging om de 
jeugdafdeling up-to-date en professioneel te profi-leren in de pers en richting onze omgeving.

9.1.2 Projectgroep
Het algemeen bestuur van VV Beilen zal een projectgroep opstarten die een gedegen en toekomstbe-
stendig PR-, communicatie- en sponsorbeleid gaat opzetten. Vanuit deze werkgroep zal ook een voor-
stel worden gedaan voor Communicatie, PR en sponsoring voor de jeugdafdeling.
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