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Technische beleidsplan 2016 – 2019 

Inleiding: 
Het nu geldende beleidsplan is het plan van 2011 - 2015. Dit plan was een verzameling van alle 
uitgewerkte plannen, procedures en werkafspraken. Het nieuwe plan is een compacter en handzamer 
geheel geworden. Een plan in hoofdlijnen en te complementeren met separate procedures en 
afspraken die continue verbeterbaar zijn, maar altijd moeten passen in het hoofdlijnen plan. 

In het beleidsplan 2016 – 2019 wordt uitgegaan van de nieuwe spelvormen tot de teams van JO13. 
Het plan geldt voor de gehele vereniging. 

1: Doelstellingen Best Vooruit: 
- Stabiele en financieel gezonde amateurvereniging met zoveel mogelijk spelers uit eigen  
 jeugd. 
- Voor Seniorenselectie kan in uitzonderlijke gevallen worden besloten tot het benaderen  
 van een keeper van buiten de club. Dit wordt in overleg met TC (Technische Commissie) en    
           na goedkeuring HB (Hoofdbestuur) bepaald. 
- Daarmee op een zo hoog mogelijk amateurniveau voetballen. 
- Voetballers, supporters, vrijwilligers, sponsoren die met plezier naar Best Vooruit komen. 
- Omgeving creëren waarin iedere voetballer en voetbalsters zich op zijn gemak voelt en  
 in een veilige omgeving met plezier beter kan leren voetballen. 

2: Voetbalafdelingen 

2.1 Afspraken Seniorenselectie voetbal: 
- De selectie bij Best Vooruit bestaat uit 2 of 3 teams. Dit wordt per jaar bepaald, uiterlijk 1  
            april voorafgaande aan het nieuwe seizoen.  
- Voor het eventueel starten van een 3e selectie team is een aparte procedure gemaakt. 
- Doelstelling 1e elftal is op een respectvolle manier zo hoog mogelijk voetballen en  
            eindigen binnen de klasse waarin gespeeld wordt. 
- Voor het 1e elftal wordt een gediplomeerde trainer aangesteld. 
- Voor het 1e elftal worden een assistent trainer, keeperstrainer, teammanager en  
            verzorger aangesteld. Deze zullen, o.o.v., niet boven een vrijwilligersvergoeding  
            uitkomen. 
- Indien de verzorger van het 1e tevens verantwoordelijk is voor het totale hersteltraject en  
            Fysio activiteiten kan er een vergoeding worden verstrekt die boven de  
            vrijwilligersvergoeding uitkomt. 
- Het 2e elftal is een mix van ervaren selectie spelers, midden twintigers voor wie 2e  
 vooralsnog maximaal haalbare is en talentvolle jonge spelers met 1e elftal potentie.-
 Doelstelling 2e elftal is zo hoog mogelijk eindigen maar met oog voor spelersontwikkeling  
            en doorontwikkeling richting 1e. 
- Voor het 2e zal een gekwalificeerde trainer, bij voorkeur gediplomeerde trainer worden  
 aangesteld. 
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- Het 1e en 2e zal zich conformeren aan de speelstijl zoals later wordt weergegeven.  
- Structurele afwijkingen hierop alleen in overleg met en na goedkeuring TC. 
 
- Het 1e en het 2e selectieteam is verplicht te werken met de tools Dotcom sports en    
            gebruik te maken van het video analyse systeem NAC Sports. 
- Selectiespelers zijn verplicht, in alle redelijkheid, op aangeven van de TC inspanningen  
 te  leveren voor de rest van de vereniging. 

2.2 Afspraken Senioren Zaterdag en Senioren Zondag breedte teams: 
- Voor deze teams gelden geen technische richtlijnen. 
- Zij vallen onder de commissie lagere senioren. 

2.3 Afspraken junioren selectie teams. 
- De junioren selectie teams zijn: JO19-1, JO19-2, JO17-1, JO17-2, JO15-1, JO15-2 en  
 JO13-1. 
- Deze teams trainen minimaal 2x per week en staan open, los van de wedstrijd, voor een  
 3e voetbalmoment. 
- Afhankelijk van aanwas en plannen KNVB kan er besloten worden voor een JO18-1,  
 JO16-1  en/of JO14-1. 
- Deze juniorenteams zullen zich conformeren aan de speelstijl zoals later wordt  
 weergegeven.  
- Structurele afwijkingen hierop alleen in overleg met en na goedkeuring TC. 
- De juniorenselectieteam zijn verplicht te werken met de tools Dotcom sports  
 spelersvolgsysteem en gebruik te maken van het video analyse systeem NAC Sports. 
- Op de 1e juniorenselectieteams is het niet gewenst de hoofdtrainer in een ouder / kind  
 relatie te hebben.  
- Op de 1e juniorenselectieteams is het niet gewenst dat een hoofdtrainer langer dan 3  
 seizoenen bij de geboortejaren groep blijft. 
- Bij juniorentrainers worden trainers aangesteld met bij voorkeur minimaal UEFA C. Hierbij  
 geldt echter wel dat gebleken gekwalificeerde trainers hieronder geschaard mogen  
 worden voor de JO15-1 en JO13-1. 
- Vergoedingen trainers worden jaarlijks vastgesteld door BVZ (Bestuurslid Voetbalzaken) i.o.m.  
           JC (Jeugdcommissie) .     
- Best Vooruit streeft ernaar eigen trainers op te leiden via KNVB opleidingen. 
- Selectiespelers zijn verplicht, in alle redelijkheid, op aangeven van de JC inspanningen  
 te  leveren voor de rest van de vereniging. 

2.4 Afspraken junioren breedte teams. 
- In de JO13 en JO15 leeftijdsgroepen moet een balans worden gevonden tussen plezier  
 en deels opleiden.  
- In de JO17 en JO19 leeftijdsgroepen staat het teamplezier centraal en mogen deze  
 teams daar een invulling aan geven. 
- Deze team mogen 2x per week trainen.  
- Deze teams vallen onder de verantwoordelijkheid van de Jeugdcommissie die  
 afzonderlijke afdelingsplannen maakt. 
- Voor deze breedte teams is het gewenst dat zij de speelstijl hanteren van de selectie  
 teams. Aan de TC en JC de taak tools aan te reiken die de trainers hiermee helpt. 
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2.5 Pupillen teams. 
- In deze leeftijdsgroepen van JO5 tot en met JO12 wordt gespeeld volgens de KNVB  
 afspraken. 
- Er wordt binnen deze leeftijdsgroepen niet afgeweken van de leeftijdsjaren behalve 
            bij een tekort aan spelers. 
- In de hele vereniging maar vooral hier staat het thema “Met plezier beter leren  
            voetballen” voorop.  Hier zal de hele vereniging in mee moeten. 
- Deze team mogen 2x per week trainen. 
- Er wordt in deze teams niet gesproken over selectieteams. Het is wel zo dat  
 de teams conform de procedure worden ingedeeld. 
- Deze teams vallen onder de verantwoordelijkheid van de Jeugdcommissie die  
 afzonderlijke afdelingsplannen maakt. 
 

2.6 G voetbal 
Het G voetbal neemt een prominente plaats in binnen Best Vooruit. In tegenstelling tot de 
overige afdelingen heeft Best Vooruit hierin een regionale functie en uitstraling. Het G-voetbal 
wordt ondersteund door een uitgebreide staf en valt direct onder verantwoordelijkheid van het 
Bestuurslid Voetbalzaken. 

2.7 Veteranenvoetbal. 
Dit recreatieve team is een zelfsturend team. Planning onder verantwoordelijkheid van 
commissie lagere teams. 

2.8 Dames en Meisjesvoetbal. 
 Best Vooruit vindt Dames en Meisjesvoetbal voetbal belangrijk. Doelstelling voor het 
Damesvoetbal is dat over een periode van 3 jaar en 2 Damesteams moeten zijn. Doelstelling 
voor het Meisjesvoetbal is het dat er een goed fundament wordt gebouwd vanuit de MO9. 

3 Spelsystemen selectieteams. 

3.1 Pupillenvoetbal. ( nieuwe spelvormen KNVB ) 

- Deze jeugdteams voetballen vanaf 4:4, 6:6 en 8:8 volgens de nieuwe regels. 
Het 2:2 voetbal wordt bij Best Vooruit vooralsnog niet toegepast.  

- De bovenste teams krijgen 1x per week of 1x per 2 weken extra Techniektraining. 

- Tot en met JO<12 worden in principe de geboortejaren gehanteerd. Afwijkingen hierop             
(vervroegd doorschuiven) alleen i.o.m. TC en JC. 

- Spelsystemen die horen bij 4:4, 6:6 en 8:8 dienen nog uitgewerkt te worden en worden later 
als bijlage toegevoegd. 
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3.2 Senioren en Juniorenselectievoetbal ( vanaf JO13) 

- De selectieteams spelen in een 1:4:3:3 spelsysteem. Keuzevrijheid in Punt Naar Voren (PNV) 
of Punt Naar Achteren (PNA).  

- De jeugdtrainers worden geschoold in het omgaan met andere spelsystemen van de 
tegenstander en beheersen ook andere eigen spelsystemen om indien nodig hierop te 
anticiperen. 

-  Naast het technische en tactische deel zal ook aandacht worden gegeven aan het willen 
winnen en de wil om bij Best Vooruit te spelen. Dit zijn aandachtspunten bij het selecteren van 
spelers. 

- Uitwerking van het spelsysteem staat in de bijlage weergegeven. 

3.3: Trainingen: 
- De selectieteams trainen minimaal 2 x 1,5 uur per week. 
- Voor de JO13-1 en JO15-1 worden extra trainingen aangereikt in de vorm van  
  linie – individuele of techniektraining. 
- Streven  is om de JO17-1 en JO19-1 extra voetbalmomenten aan te bieden. 
 

4: Taken en verantwoordelijkheden Technische commissie, Besturen en andere 
functionarissen. 

4.1: Juniorenvoetbal: 
- Aanstellen van juniorenselectie trainers geschiedt in gezamenlijkheid met TC lid,  
 VZ JC (Voorzitter Jeugdcommissie) en BVZ. Bij twijfel beslist BVZ. 
- Aanstellen overige juniorentrainers o.v.v. JC. 
- Feedback gesprekken in winterstop o.v.v. JC  in 2016 - 2017 door BVZ, HJO en  
 VZ JC voor JO19-1, JO17-1, JO15-1 en JO13-1. Voor seizoenen daarna nader te  
            bepalen. 
- Feedback gesprekken in winterstop o.v.v. JC  in 2016 - 2017 door HJO,TC  en  
 JC voor JO19-2, JO17-2, JO15-2 en JO11-1 en pupillen selectie teams. Voor  
 seizoenen daarna n.t.b. 
- Bewaken spelsysteem en trainers hierop feedback geven geschiedt door lid TC. 
- Wekelijkse gang van zaken aangaande spelers, kleding, materialen etc.  
 geschiedt onder verantwoordelijkheid van de VZ JC met een rol en inbreng van de TC. 
- Organiseren van Clinics o.v.v. van VZ JC m.m.v. TC. 
- Organiseren van scholing van trainers o.v.v. van VZ JC  m.m.v. BVZ. 
            Inclusief aanstellen van praktijkbegeleiders. 
- Organiseren van scouting activiteiten o.v.v. VZ JC 
- Aansturen van de combinatiefunctionaris o.v.v. BVZ m.m.v. VZ JC.  
            De combinatiefunctionaris is geborgd binnen Best Vooruit en wordt in eerste  
 instantie toegewezen aan Pupillenvoetbal.  
- Organiseren Keeperstrainingen o.v.v. VZ JC m.m.v. BVZ 
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4.2: Pupillenvoetbal 
Voor het pupillenvoetbal is voor een ondersteuning aan TC, JC en trainers vanaf seizoen 2017-2018 
een hoofd Pupillenopleiding in dienst. Deze gediplomeerde trainer heeft de volgende taken: 
- Uitwerken spelsysteem en hierop aansluitende trainingen. 
- Opleiden zowel de selectietrainers als de breedte team trainers. 
-  Heeft een n.t.b. secundaire rol richting junioren selectie teams.  
- Is zowel op trainingen als op zaterdagochtenden aanwezig voor coaching trainers en  
 leiders. 
- HPO rapporteert aan lid TC over werkzaamheden en bevindingen. Evaluatie vindt plaats  
 met de TC en BVZ. 
- Wekelijkse gang van zaken aangaande spelers, kleding, materialen etc. geschiedt 
            onder verantwoordelijkheid van de VZ JC. 
 

4.3: Senioren selectievoetbal 
De TC is verantwoordelijk voor: 
- Samenstelling selectie i.o.m. seniorenselectie trainers en JO19-1 trainer. 
- TC adviseert BVZ over trainingsstaf senioren selectie en houdt BVZ lopende het seizoen  
 op de hoogte over voortgang samenwerking. 
Het BVZ is verantwoordelijk voor: 
- Opstellen contracten met relevante functionarissen 
- Eindbeslissing over aan te stellen trainersstaf  Senioren. 

 

5: Ten slotte: 
Best Vooruit wil graag een lerende vereniging zijn waarbij spelers en vrijwilligers een prominente 
plaats innemen. Om constant stappen te maken wordt het volgende besloten: 

- Ieder vrijwilliger die om wat voor reden ook stop bij Best Vooruit krijgt een gesprek met een 
bestuurslid van Best Vooruit. Dit kan iemand zijn uit de JC, TC of HB. 

- Iedere senioren selectiespeler die de club wil verlaten heeft een gesprek met een lid van de 
TC.  

Dit plan is primair gericht op het voetbal deel van de club. Direct daaraan gekoppeld zijn de 
scheidsrechters die onder de verantwoordelijkheid van de SC (Scheidsrechtercommissie) vallen. 
Deze zijn ook in de opleiding zeer belangrijk en krijgen de aandacht en support van Bestuurslid 
Operationele zaken van het HB. 
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In de Bijlagen zal een gedetailleerde taakomschrijving gemaakt worden van de: 

Bestuurslid Voetbalzaken  Bijlage A 
Technische Commissie  Bijlage B 
Jeugdcommissie    Bijlage C ( in bewerking )    
 

De leden van de commissies zullen met naam en email worden genoemd om makkelijk mee in 
contact te komen. 

De volgende Bijlagen gelden worden toegevoegd aan het plan: 
- Bijlage 1: Manier van voetballen 
- Bijlage 2: Indelingsprocedure 
- Bijlage 3: 3e selectieteam 
- Bijlage 4: Dames en meisjesvoetbal  
 - Bijlage 5: Herstelprocedure 
- Bijlage 6: Afspraken speeltijd 
- Bijlage 7: Procedure spelers van buitenaf 
- Bijlage 8: Seizoensplanning 
- Bijlage 9: Spelersvolgsysteem 
- Bijlage 10: Video analyse (in bewerking) 
- Bijlage 11: Rechten en plichten selectie trainers. (in bewerking) 
- Bijlage 12A: Vrijwilligersovereenkomst. (in bewerking) 
- Bijlage 12B: Opleidingsovereenkomst. (in bewerking) 
- Bijlage 13A: Feedback formulieren jeugdselectietrainers. (in bewerking) 
- Bijlage 13B: Feedback bestanden seniorenselectietrainers.(in bewerking) 

 

  
  


