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1. Missie   

Voor u ligt het jeugdbeleid 2019-2024 van onze vereniging. 

Het vormgeven van jeugdbeleid met als uitgangspunt dat kwaliteit, prestatie, plezier en 

niveauverbetering onlosmakelijk verbonden zijn met het bezitten en in stand houden van 

een gezonde jeugdafdeling bij onze vereniging. Daarmee wordt onderkend dat een 

evenwichtig  jeugdbeleid de basis vormt voor de continuering van onze vereniging waarin 

prestatie, spelvreugde, plezier en eigenwaarde plaats moeten hebben. Tevens is het 

jeugdbeleid gericht op en wordt gekenmerkt door het besef dat de vereniging een 

begeleidende taak heeft in de persoonlijke ontwikkeling van haar jeugdleden. Het 

aanstellen en opleiden van kwantitatief en kwalitatief voldoende jeugdkader (= trainers en 

begeleiders) dient als voorwaarde en middel om de uitstroom van jongeren in de hogere 

jeugdklassen te verminderen. Deze categorie vormt naast het spelerspotentieel voor de 

senioren ook het bestand waar trainers, leiders, scheidrechters en bestuurders uit 

geworven moeten/kunnen worden. 

 
1.1 Doelstelling jeugdvoetbal S.V. Bernardus  
 

De algemene doelstelling t.a.v. het jeugdvoetbal is gebaseerd op de volgende 

uitgangspunten:  

 het behouden van een gezonde jeugdopleiding; 

 het met plezier beoefenen van de voetbalsport door alle jeugdleden, ieder naar eigen 
mogelijkheden en elk op eigen niveau;  

 met selectieteams streven naar spelen op tweede klas niveau 

 het binden van leden eerst als jeugdspeler daarna ook op senioren leeftijd, hetzij als 
voetballer maar zo mogelijk ook als (jeugd)kader en/of (jeugd)scheidsrechter; 

 het laten doorstromen van zoveel mogelijk (talentvolle) spelers uit de eigen 
jeugdopleiding met het oogmerk om het eerste elftal op een zo hoog mogelijk niveau 
aan de competitie te laten deelnemen; 

 het bieden van ontwikkelingsmogelijkheden aan (talentvolle) spelers; binnen de eigen 
vereniging; 

 het bieden van ontwikkelingsmogelijkheden aan trainers en leiders, want zij vormen de 
schakel in de ontwikkeling van de spelers. 
 
Kernbegrippen zijn: “trots op Bernardus, plezier, prestatie en gezelligheid” 
Deze begrippen worden later in samenspraak met het hoofdbestuur nog uitgewerkt 

 
1.2 Wat betekent dit nu voor S.V. Bernardus ? 
 
De mensen veranderen, de maatschappij verandert en de organisaties veranderen mee. 
Ook wij als S.V. Bernardus kunnen ons hier niet aan onttrekken. Wij maken nu eenmaal 
onderdeel uit van diezelfde, sterk veranderende, maatschappij. Als vereniging hebben wij 
de taak om hier zowel in beleidsmatig als organisatorisch opzicht op in te spelen. Normen 
en waarden veranderen evenals wensen, beleving en behoeften. 
Voetbal brengt elke week Nederland bij elkaar. De club bouwt al sinds 1947 aan een 



sociaal netwerk van leden, vrijwilligers, trainers, fans en ouders. 
Een helder beleid betekent een groter, sterker en relevanter voetbal netwerk, meer plezier 
bij de jeugd en ouders waardoor de inzet en motivatie groter wordt. 
 

Dat dat invloed heeft op het gedrag van onze jeugd kunnen we dagelijks om ons heen 

signaleren. Was in het verleden voetbal vaak de enige vorm van sportbeoefening voor 

velen, tegenwoordig hebben we te maken met de concurrentie van tal van andere sporten 

en vormen van vrijetijdsbesteding. Daarnaast wordt het door de steeds complexere taken 

en toenemende sportieve prestatie-eisen, in het bijzonder voor de jeugd, steeds moeilijker 

om nu en in de toekomst te kunnen voldoen aan het geldende verwachtingspatroon. 

Om goed op genoemde ontwikkelingen in te spelen is het van belang dat wij als vereniging 

onderkennen dat: 

 de veranderingen en signalen ook bij ons zichtbaar zijn; 

 hierop beleid, maatregelen en regelgeving dienen te worden afgestemd; 

 dat de vereniging haar verantwoordelijkheid in deze serieus neemt; 
 

Vanuit deze ontwikkeling komt het jeugdbeleid en zijn praktische uitwerking dan ook in 

een breder perspectief te staan dan alleen het nastreven en “kweken” van talentvolle 

jeugdspelers. Een goed jeugdbeleid, gedragen door alle leden (en ouders), dat verder reikt 

en kijkt dan de technische uitvoering van het spel, is de beste garantie voor de toekomst.  

 

Ouders van onze jeugd spelen binnen het verenigingsleven een belangrijke rol. 

Bernardus streeft er naar om deze zo maximaal mogelijk te betrekken bij onze club 

door duidelijk en transparant te communiceren maar waar nodig hen ook aan te spreken 

op zaken die niet in het belang van onze vereniging (jeugd) zijn.  

1.3  Opzet jeugdplan 
 
De opzet van dit jeugdplan is zo, dat de beleidsdoelstelling met uitwerking en de 

praktische invulling van taken en activiteiten van commissies, trainers en begeleiders aan 

de orde komen. Daarnaast wordt nadrukkelijk aangegeven welke algemene gedragsregels 

S.V. Bernardus hanteert voor het kader van de jeugd. 

Het voorlaatste deel van dit jeugdplan bevat het ‘Technische’ deel van dit beleidsplan 

opgemaakt door hoofd opleidingen. In dit deel staat omschreven welke oefenstof trainers 

kunnen/moeten hanteren om op deze wijze continuïteit en structuur in het 

trainingsprogramma te realiseren. Dit is niet vrijblijvend. 

Binnen het jeugdbestuur en in overleg met hoofd opleidingen is afgesproken dat dit 

(vertrouwelijke) gedeelte niet op de website gecommuniceerd wordt. 

Het laatste gedeelte betreft het jaarlijkse activiteitenplan in een PDAC cyclus. 

 



Het  jeugdbestuur hecht veel waarde aan duidelijke taken, bevoegdheden en 

verantwoordelijkheden (TBV) en de 3 V’s: 

Naam                   :  

Functie 
Taak 
bevoegdheden 
Verantwoordelijke  

Versterken 
Bij dit punt gaan we uit van de kracht van de trainer/leider. Hierbij wordt gekeken naar de 
prestaties en ontwikkeling uit voorgaande periode. Wat vind je goed gaan en hoe kan dit nog 
meer ingezet worden? Daarnaast gaat dit punt ook over de samenwerking met collega's en de 
mate van tevredenheid over verantwoordelijk bestuur/ organisatie en communicatie. 

Veranderen 
Het punt veranderen gaat over de aspecten waar de trainer/leider zich nog in kan ontwikkelen. 
Ook hierbij wordt gekeken naar de prestaties uit voorgaande periode. Waar kan jij je nog in 
ontwikkelen en waar heb je hulp bij nodig? Ook kunnen er onderwerpen aan het licht komen die 
minder prettig lopen in de huidige situatie of werkzaamheden. 
Wat heb je nodig van ……?  

Vooruit 
Dit laatste aspect gaat over het vooruit kijken naar de toekomst. Hoe zie jij de toekomst voor je? 

Dit alles in een (PDAC); Plan, Do, Act, Check cyclus, waar het jeugdbestuur uitspreekt in de 

communicatie vooral met mensen in plaats van over mensen te praten. 

Organisatie en taken Jeugdbestuur  

De organisatie van de jeugdafdeling binnen Bernardus  

 

SV Bernardus kent een jeugdbestuur waarvan de samenstelling hieronder staat beschreven . Het 

jeugdbestuur is verantwoording verschuldigd aan het hoofdbestuur. De communicatie met het 

hoofdbestuur verloopt via de jeugdvoorzitter.  

In dit hoofdstuk staan de taken van de diverse functies nader omschreven.  
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Uitgangspunt is een duidelijke splitsing tussen voetbaltechnisch zaken en activiteiten.  

 

Samenstelling jeugdbestuur:  

* Jeugdvoorzitter  

* Jeugdsecretaris  

* Wedstrijdsecretaris  

* Jeugdbestuur algemeen lid  

(de wens is hier een roulerend lid vanuit 1 brede commissie(s)  

* Penningmeester (inclusief materialen, kleding?) 

 

Leeftijd coördinatoren  

* De leeftijdsgroep coördinatoren worden als volgt verdeeld: 

1) O19/O17/O15/O13 

2) 011/O9/O8 

3) MO19/MO17/MO15/MO13 

4) Ondersteunend O7 en de hummels 

 

Samenstelling commissieleden Algemeen (AC): 

* Activiteiten coördinator jeugdbestuur algemeen lid 

* Materialen; Waar valt deze onder? Relatie met senioren toetsen 

* Toernooicoördinator  

* Kledingcommissie; Hoe, wie?  

* Scheidsrechter commissie, Hoe, wie? Relatie met senioren toetsen! 

 

Samenstelling Technische Commissie Jeugd (TCJ) adviserend  

* Vertegenwoordiger(s) uit de leden: 

* Hoe toe treden en/of welke criteria te benoemen? 

 

Aanvullend check bij Hoofd opleidingen 

* Hoofd Opleidingen 

* 1 leeftijdsgroep coördinatoren  

* Vertegenwoordiger uit jeugdbestuur (jeugdvoorzitter?) 

 

De uitgewerkte taakomschrijvingen en het technische gedeelte zijn voor intern gebruik en 

beschikbaar voor direct betrokkenen.  

 

 

 

 

 


