
BIJLAGE 4: DAMES EN MEISJESVOETBAL 

KH  SEIZOEN 2018 - 2019 

 
 
Inleiding: 
Dames en Meisjesvoetbal wordt in zijn algemeenheid in Nederland een steeds grotere sport. Om 
als Best Vooruit hierin aan te haken is het nodig om hier planmatig naar te gaan kijken. In het 
Technisch Beleidsplan 2016 – 2019 staat hierin kort iets over aangeven maar in dit document een 
verdere uitwerking hiervan. 
 
Visie Dames en Meisjesvoetbal 
Best Vooruit wil een vooruitstrevende rol spelen in Dames en Meisjesvoetbal en vanuit de 
doelstelling “Met plezier beter leren voetballen” een goede basis leggen voor langdurig Dames en 
Meisjesvoetbal. 
Best Vooruit wil hierin in ieder geval binnen Best toonaangevend zijn maar gaat een kleine 
regionale functie niet uit de weg. 
 
Doelstellingen: 

 Robuuste damesafdeling met de ambitie om binnen 3 seizoenen 1 prestatief en 1 recreatief 
te hebben. Het prestatief spelende team zal dan begeleid worden door een gediplomeerde 
trainer ( UEFA C) of anders over aantoonbare kwalificaties te beschikken. Naast deze 
trainer zal een zo compleet mogelijk trainersstaf worden aangesteld. 
Het streven is dat de dames 2x per week gaan trainen om ook hiermee het niveau omhoog 
te krijgen. 

 Stevig fundament in de meisjesafdeling waarbij vanaf de basis verder gebouwd worden. 
Momenteel is er een goede basis in de MO17 en jonger maar er zal vanaf de MO9 
gebouwd moeten worden.  

 
Uitwerking: 
 
Damesvoetbal: 

 De huidige selectiegroep bestaat circa 20 speelsters doordat speelsters van de  
MO17-1 zijn aangesloten. Deze spelersgroep zal in de huidige competitie zich verder  
ontwikkelen. 

 Gezien de grootte van deze groep is het noodzakelijk enkele oefenwedstrijden te  
organiseren. Initiatief hiervoor bij trainer Dames en na overleg met Bestuurslid 
Voetbalzaken. 

 Wanneer de groep gaat bestaan uit circa 36 speelsters zal er een 2e team opgericht 
worden 
waarbij er dan een splitsing komt tussen een prestatief team en een recreatief team. 

 Bepaling hiervan uiterlijk 1 mei voorafgaande aan nieuwe seizoen. 
 
Meisjesvoetbal: 

 Gewenste situatie aangaande teams vanaf seizoen 2018-2019: 
- 1 x MO19 team of anders een groot Dames 1 team. 
- 1 x MO17 team 
- 1 x MO15 team 
- 1 x MO13 team 
- Minimaal 16 speelsters in de MO11 of jonger die in een 6x6 of 8x8 competitie gaan  
 spelen conform nieuwe spelsystemen KNVB. 

 Uiteindelijke doel ( stip aan de horizon) is om per leeftijdsgroep 2 teams te hebben. 
 

Om tot deze aantal speelsters te komen is het essentieel dat aan de werving veel aandacht 
gegeven wordt. In het verleden is dit ook al gedaan en heeft zeker geresulteerd in nieuwe leden.  
 
 


