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Voorwoord 

 

 

Voor u ligt het beleidsplan 2014 – 2019 van voetbalvereniging Boekel Sport. Dit plan 

beschrijft de voetbal- en opleidingsvisie van de club voor de  komende vijf jaar. Het is 

een dynamisch stuk, dat continu aanpassing behoeft indien de omgevingsfactoren daar 

om vragen. Een juiste implementatie en constante bewaking van het plan zijn cruciaal. 

Laten we daarom samen zorgen dat het nieuwe beleidsplan een handboek zal zijn, 

waaraan we met z’n allen veel plezier zullen beleven en dat ons handvaten biedt om onze 

vereniging in zijn geheel naar een hoger niveau te tillen. 

 

In mei 2012 is er een stuurgroep geformeerd om het nieuwe beleidsplan vorm te gaan 

geven. Het oude beleidsplan zou daarbij als basis gaan dienen en het vinden van 

draagvlak binnen de club was een van de belangrijkste voorwaarden. Na een speciaal 

ingelaste ledenbijeenkomst een maand later, werden er negen werkgroepen 

samengesteld. 

 

Deze werkgroepen kregen vanuit de stuurgroep de opdracht om voor hun onderdeel de 

huidige situatie in kaart te brengen en de gewenste situatie te onderzoeken en te 

beschrijven. ‘Wat willen we de komende vijf jaren bereiken’ was hierbij de hoofdvraag.  

Na maanden van onderzoek, waaraan veel leden een bijdrage hebben geleverd, kon er in 

mei van dit jaar begonnen worden met het schrijven van het nieuwe beleidsplan. Dit 

heeft uiteindelijk geresulteerd in het beleidsplan dat u nu voor zich heeft. 

 

Uit de vele analyses is gebleken dat veel zaken gelukkig al goed zijn georganiseerd 

binnen Boekel Sport. Echter er zijn ook zaken aan het licht gekomen, die veranderd en/of 

verbeterd zullen moeten worden om het gewenste resultaat te bereiken. Om deze zaken 

te kunnen veranderen en/of verbeteren zullen verschillende acties moeten worden 

uitgevoerd. Belangrijk is dat dit hele proces goed bewaakt gaat worden. Aan de hand van 

een ‘planning en control cyclus’ zullen daarom alle acties worden gepland, die de 

komende vijf jaar moeten worden uitgevoerd. Uit tussentijdse evaluaties zal blijken of 

acties bijgesteld of toegevoegd moeten worden. 

 

We willen iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming van dit 

beleidsplan hartelijk bedanken, in het bijzonder de leden van de stuurgroep en de 

voorzitters van de werkgroepen, die vele vrije uren in dit plan hebben gestoken. 

Een speciaal woord van dank gaat uit naar projectleider Jeroen Vogels, die het nieuwe 

beleidsplan heeft geschreven en de communicatie rondom het gehele project heeft 

verzorgd. 

 

 

 

 

 

 

Bestuur v.v. Boekel Sport 

 

 

Gebruiker
Markering
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Inleiding 

 

 

Het nieuwe beleidsplan schetst in grote lijnen de richting waar we als v.v. Boekel Sport 

(hierna te noemen Boekel Sport) naar toe willen in de periode 2014 - 2019. Het is tevens 

een handboek dat aangeeft hoe er in bepaalde situaties gehandeld dient te worden. 

De titel ‘Boekel Sport een leven lang’ benadrukt het belang van  het binden en verbinden 

van leden aan de vereniging. Trouwe en tevreden leden, supporters, sponsoren en 

andere betrokkenen zijn immers medebepalend voor het succes van de club.  

 

De algemene visie van Boekel Sport is als uitgangspunt genomen voor dit nieuwe plan: 

Als lokale voetbalvereniging wil Boekel Sport doorgroeien naar een vereniging van 900 

leden, met behoud van de verenigingscultuur en eigen identiteit. Een speler, begeleider, 

vrijwilliger, ouder en supporter moet zich thuis voelen bij Boekel Sport. Externe partijen, 

sponsoren en andere betrokkenen moeten een bepaalde binding hebben met de 

vereniging. 

 

Bij het uitvoeren van het nieuwe beleid staat de missie van Boekel Sport centraal: 

Wij, voetbalvereniging Boekel Sport, willen de voorwaarden creëren voor onze leden, 

zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen en met veel passie en plezier de voetbalsport 

kunnen beoefenen of beleven, zowel recreatief als prestatief en zowel actief als passief. 

 

Het beleidsplan is onderverdeeld in negen hoofdstukken: 

1. Organisatie & Structuur 

2. Jeugd 

3. Senioren 

4. Medische begeleiding & Algemene ondersteuning 

5. Marketing & Communicatie 

6. Accommodatie & Materiaal 

7. Normen & Waarden 

8. Personeel 

9. Activiteiten 

 

Aan het begin van elk hoofdstuk worden de doelstellingen voor de komende jaren 

geformuleerd. Vervolgens wordt beschreven hoe het beleid er in die periode globaal uit 

zal gaan zien en welke tools daarvoor nodig zijn.  

 

Achterin het beleidsplan is een bijlage opgenomen, met daarin het nieuwe 

voetbalontwikkelingsplan 2014 - 2019 ‘Visie op Jeugdvoetbal in Boekel’. Hierin wordt 

vooral ingegaan op het voetbaltechnische beleid. 

 

In het beleidsplan zijn verwijzingen naar protocollen opgenomen. Deze protocollen 

worden momenteel nog uitgewerkt en later beschikbaar gesteld op de website. 

 

Om het beleidsplan prettig leesbaar te houden is er voor gekozen om alleen de 

mannelijke aanspreekvorm te hanteren (hij, hem, trainer, leider etc.). In de meeste 

gevallen wordt daar dan ook de vrouwelijke variant mee bedoeld. 
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1. Organisatie & Structuur 

 

 

“Sport is het belangrijkste sociale verband in onze huidige samenleving. Overheden 

verwachten meer en meer van sportverenigingen dat zij een bijdrage leveren aan de 

oplossing voor maatschappelijke vraagstukken op het gebied van sociale cohesie, 

gezondheid, participatie en integratie. Voetbal is er voor iedereen. En voetbal is van 

iedereen. Dat maakt voetbal bij uitstek geschikt om mensen te binden, jong en oud, 

zwart en wit, arm en rijk”, aldus de staatssecretaris van Volksgezondheid Welzijn en 

Sport. 

 

Het collegeprogramma van de gemeente Boekel heeft in de jaren 2010 tot en met 2014 

een flinke koerswijziging ondergaan. Het college heeft gekozen voor een zelfstandig 

Boekel waarbij de verantwoording zoveel mogelijk bij de burgers zelf wordt neergelegd. 

Deze burgerparticipaties moeten de kracht vormen van een kleine gemeente. Eén van de 

uitgangspunten op het gebied van Sport & Welzijn is de privatisering van de 

buitensportverenigingen. Verder wordt er in het collegeprogramma weinig of geen 

aandacht aan sportverenigingen besteed. Daarom is het zaak dat Boekel Sport er als 

vereniging voor zorgt, dat hetgeen de staatssecretaris nastreeft, ook binnen de Boekelse 

politiek de benodigde aandacht krijgt. 

 

Als vereniging met ruim 800 leden is Boekel Sport de grootste sportvereniging binnen de 

gemeente. Het is dan ook zaak dat de club zich sterk maakt om voetbal meer op de 

politieke agenda te krijgen. 

 

 

1.1 Doelstellingen 

 Oprichten van een Technische Commissie 

 Oprichten van een Vrijwilligerscommissie 

 Streven naar een plattere structuur binnen de organisatie met minder bestuursleden 

 Oprichten van diverse commissies om verantwoordelijkheden lager in de organisatie te 

kunnen spreiden 

 Informatievoorziening centraliseren en optimaliseren 

 Het veteranenvoetbal integreren binnen de organisatie 

 

 

1.2 Organisatie 

Een goede bestuurlijke organisatie binnen de vereniging is heel belangrijk. Temeer omdat 

er steeds meer zaken aan de orde komen binnen het bestuur. De belangrijkste zaken 

zijn: 

 Wettelijke en K.N.V.B. regels waaraan de vereniging zich moet houden 

 Oplopende kosten 

 Waarborgen van het niveau van de selectieteams 

 Zorgen voor een goede jeugdopleiding 

 Waarborgen van normen en waarden binnen de vereniging 

 

 

1.3 Organisatiestructuur 

Het organigram van de vereniging is aangepast en zal verderop in dit hoofdstuk worden 

weergegeven. De belangrijkste elementen uit het organigram worden nu beschreven. 

 

 

Gebruiker
Markering
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1.3.1 De Algemene Ledenvergadering (ALV) 

De Algemene Ledenvergadering is het hoogste orgaan binnen Boekel Sport. Eén keer per 

jaar, de laatste jaren gebruikelijk in de maand oktober, wordt er een Algemene 

Ledenvergadering uitgeschreven. Deze vergadering heeft als doel: 

 Een samenvatting geven van het afgelopen seizoen 

 Een vooruitblik geven op het nieuwe (lopende) seizoen 

 Financiële verantwoording afleggen voor het afgelopen seizoen 

 Een begroting vaststellen voor het nieuwe (lopende) seizoen 

 

1.3.2 Het Bestuur 

In de huidige situatie bestaat het bestuur van Boekel Sport uit negen bestuursleden. Met 

ingang van het nieuwe beleidsplan wordt er gestreefd naar een plattere structuur binnen 

de organisatie met minder bestuursleden. Het doel is om uiteindelijk met zeven 

bestuursleden het bestuur te vormen. Deze zeven bestuursleden zullen naast hun 

reguliere bestuurstaken ook ieder verantwoordelijk worden voor een bepaalde 

commissie. 

Zoals uit het nieuwe organigram blijkt, zullen er dertien commissies worden gevormd, 

met ieder hun eigen taken en verantwoordelijkheden. Met name de Technische 

Commissie (paragraaf 1.3.3) en de Vrijwilligerscommissie (paragraaf 8.6) gaan een 

belangrijke rol vervullen binnen het nieuwe beleid. 

 

In het beleidsplan worden geen taakomschrijvingen per bestuurslid opgenomen. Zodra 

het beleidsplan door het bestuur is vastgesteld, zullen de bestuurstaken worden 

geëvalueerd en verdeeld. Vervolgens zullen deze op de verenigingswebsite worden 

geplaatst zodat ze voor iedereen inzichtelijk zijn. 

 

1.3.3 Technische Commissie 

De Technische Commissie gaat een hele belangrijke taak vervullen binnen de vereniging. 

Zo zullen alle voetbaltechnische zaken binnen de Technische Commissie besproken en 

opgelost gaan worden. De nieuwe Technische Commissie is verantwoordelijk voor: 

 Het up-to-date houden van het voetbalontwikkelingsplan 

 Toezien op de handhaving van het nieuwe beleid, zoals beschreven in dit beleidsplan 

 De bezetting van de diverse teams 

 Inventarisering van trainers, vrijwilligers en materialen 

 Begeleiden van trainers en leiders en hen tijdig voorzien van alle technische informatie 

 

Vanaf het seizoen 2013 – 2014 zal de Technische Commissie bestaan uit de volgende 

leden: 

 Voorzitter 

 Hoofdleider senioren 

 Technisch Jeugdcoördinator  

 Coördinator vrouwen/meisjes  

 Afgevaardigde senioren 

 Afgevaardigde junioren 

 Afgevaardigde personeel & organisatie 
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1.3.4 Organigram v.v. Boekel Sport 
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2. Jeugd 

 

 

De jeugdafdeling van Boekel Sport is een van de belangrijkste afdelingen binnen de club. 

De jeugd heeft immers de toekomst en dat beseft Boekel Sport heel goed. Daarom wil de 

club naast het opleiden van individuele jeugdspelers ook graag een prettig, sociaal en 

sportief klimaat creëren, waardoor kinderen graag bij Boekel Sport komen voetballen en 

ook op latere leeftijd nog aan de club verbonden zullen blijven. 

 

 

2.1 Doelstellingen 

Voor de komende vijf jaren zijn er een aantal doelstellingen geformuleerd: 

 De jeugd op een plezierige en succesvolle manier de voetbalsport laten beoefenen 

 Blijven investeren in een prettig, sociaal en veilig klimaat binnen de jeugdafdeling 

 Verbeteren van de individuele kwaliteiten van jeugdspelers, met als doel op een zo 

hoog mogelijk niveau te kunnen spelen 

 Aanstellen van gediplomeerde en voldoende gekwalificeerde trainers en assistent-

trainers voor de selectiegroepen 

 Ontwikkelen en implementeren van een spelervolgsysteem 

 Verbeteren van de doorstroming van jeugdspelers naar de senioren 

 Vormen van zogenaamde belofteteams, naast de reeds bestaande junioren selectie-

elftallen 

 Aanstellen van één of twee groepscoördinatoren per leeftijdscategorie 

 De jeugdopleiding streeft er naar elk jaar minimaal 2 spelers af te leveren, die direct 

door kunnen stromen naar de A-selectie (senioren) 

 Alle standaard jeugdelftallen (A1 t/m D1) binnen vijf jaar laten meedraaien in de 

Hoofdklasse en incidenteel in de landelijke 4e divisie 

 

 

2.2 Indeling in leeftijdscategorie  

Boekel Sport hanteert voor de indeling naar leeftijdscategorie de regelgeving van de 

KNVB, waarbij jaarlijks het geboortejaar (kalenderjaar) bepalend is. Er is steeds sprake 

van de volgende leeftijdsgroepen: 

 

 2e-jaars A-junioren (11:11 of 7:7 alleen in de B-categorie) 

 1e-jaars A-junioren (11:11 of 7:7 alleen in de B-categorie) 

 2e-jaars B-junioren (11:11) 

 1e-jaars B-junioren (11:11 of 7:7 alleen in de B-categorie) 

 2e-jaars C-junioren (11:11 of 7:7 alleen in de B-categorie) 

 1e-jaars C-junioren (11:11 of 7:7 alleen in de B-categorie) 

 2e-jaars D-pupillen (11:11 of 7:7 alleen in de B-categorie) 

 1e-jaars D-pupillen (11:11 of 7:7 alleen in de B-categorie) 

 2e-jaars E-pupillen (7:7) 

 1e-jaars E-pupillen (7:7) 

 2e-jaars F-pupillen (7:7) 

 1e-jaars F-pupillen (7:7) 

 2e-jaars mini pupillen (7:7 of 4:4) 

 1e-jaars mini pupillen (7:7 of 4:4) 
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2.3 Dispensatie 

Boekel Sport hanteert de regelgeving van de KNVB wat betreft de dispensatieregeling in 

het jeugdvoetbal. Bepalend hiervoor is de door de KNVB ingestelde A- en B-categorie 

jeugdvoetbal. 

 

2.3.1 A-categorie 

Tot de A-categorie behoren: 

 A-, B- en C-junioren ingedeeld vanaf de 1e klasse en hoger 

 D-pupillen in de Top- en Hoofdklasse 

 

2.3.2 B-categorie 

Tot de B-categorie behoren: 

 A-, B- en C-junioren ingedeeld vanaf de 2e klasse en lager 

 D-pupillen vanaf de 1e klasse en lager 

 Alle E- en F-pupillen 

 Alle meisjes juniorenteams 

 

2.3.3 Dispensatie in de A-categorie 

Bij jeugdwedstrijden in de A-categorie mogen geen dispensatiespelers uitkomen (met 

uitzondering van meisjes). 

 

2.3.4 Dispensatie in de B-categorie 

 Aan jeugdspelers en eerstejaars senioren kan dispensatie worden verleend om in een 

lagere leeftijdsklasse uit te komen 

 Aan de leeftijdscategorie van de F-pupillen wordt geen dispensatie verleend 

 Per leeftijdscategorie zijn bij elftallen maximaal drie dispensatiespelers toegestaan en 

bij zeventallen twee dispensatiespelers 

 Wanneer een elftal met dispensatiespeler(s) uitkomt in een competitieklasse waarop 

een promotie-/degradatieregeling van toepassing is, dan verliest het elftal het recht op 

promotie, met uitzondering van de juniorenteams in de A- en B-categorie waarin 

meisjes met dispensatie voorkomen 

 Dispensatiespelers mogen maximaal 1 jaar ouder zijn en ingezet worden in alle teams 

van de desbetreffende leeftijdscategorie (voor meisjes junioren betreft dit teams in de 

A- en B-categorie) 

 

 

2.4 Interne scouting, samenstellen nieuwe teams, doorschuiven speler in 

hogere leeftijdsgroep 

Gedurende het seizoen worden alle jeugdspelers van Boekel Sport bekeken door de 

Technisch Jeugdcoördinator en andere leden van de Jeugdcommissie. Samen met de 

groepscoördinator, trainers en leiders komen zij tot een oordeel over elke individuele 

speler. Ruim voor het einde van het seizoen wordt door alle bovengenoemde 

betrokkenen een indeling gemaakt voor het nieuwe seizoen. Bij twijfel heeft de Technisch 

Jeugdcoördinator de beslissende stem.  

 

Om door het jaar heen de spelers te kunnen evalueren worden er standaardformulieren 

gebruikt. Er wordt naar gestreefd om binnen de tijdspanne van dit beleidsplan een 

spelervolgsysteem te implementeren, dat tegemoet komt aan de wensen en eisen van de 

trainers en leiders van de vereniging. Daartoe zal in het seizoen 2013-2014 een begin 

worden gemaakt met enkele experimenten in die richting.   

 

Indien blijkt dat het voor een jeugdspeler voor zijn persoonlijke ontwikkeling beter is dat 

hij in een hogere leeftijdscategorie zou moeten gaan voetballen, wordt deze stap pas 

genomen na een zorgvuldige afweging door de Technisch Jeugdcoördinator, 
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Groepscoördinator en in overleg met de jeugdspeler zelf, zijn ouders en zijn jeugdtrainer 

en -leider.  

Daarnaast kunnen jeugdspelers worden doorgeschoven naar een hogere leeftijdsgroep 

indien bij de indeling van de jeugdteams er tekorten ontstaan in die leeftijdsgroep. Ook 

hierbij dient een zorgvuldige overweging te worden gemaakt door bovengenoemde 

personen. 

 

 

2.5 Prestatieve en recreatieve teamindeling 

Binnen de jeugdafdeling is er sprake van een verdeling in prestatieve en recreatieve 

teams. Er wordt geselecteerd om te komen tot de volgende selectieteams: 

A1, B1, C1, D1, E1 en F1. Indien mogelijk moeten ook zogenaamde belofteteams worden 

gevormd. Dit zijn de volgende teams: A2, B2, C2, D2, E2 en E3. In de belofteteams 

komen spelers terecht, die niet direct in aanmerking komen voor de selectieteams, 

alsmede de eerstejaars spelers die nog niet rijp zijn voor het hoogste team maar 

redelijkerwijs het seizoen daarop wel deel uit zullen maken van dat elftal. Als laatste 

maken ook tweedejaars spelers, waarin men toch nog potentie ziet maar waarvan de 

kwaliteiten op dat moment nog niet toereikend zijn, deel uit van het belofteteam. 

Deze indeling bevordert het overzicht voor de trainers van de selectieteams en de 

Technisch Jeugdcoördinator. Bovendien zijn deze belofteteams zeer geschikt om tijdens 

het seizoen af en toe eens spelers uit lagere elftallen te testen. 

Daar waar geen sprake is van een selectie- of belofteteam, worden de teams zodanig 

ingedeeld, dat de onderlinge verschillen in verhouding tot de ingedeelde competitie niet 

te groot zijn.  

 

 

2.6 Training en begeleiding 

Het streven voor de komende vijf jaar is om voor de selectieteams gediplomeerde en 

voldoende gekwalificeerde trainers aan te stellen conform de functie-eisen, welke zijn 

verwoord in de functie/taakomschrijving verderop in deze paragraaf. Voorts is het 

streven om aan elke selectiegroep ook een assistent-trainer toe te voegen die voldoet 

aan de profielschets en de functie/taakomschrijving. 

 

Het beleid is erop gericht om de trainersstaf zoveel als mogelijk vanuit de eigen 

gelederen in te vullen. Hiertoe wordt het volgen van trainersopleidingen, door met name 

leden vanaf 16 jaar, gestimuleerd door:  

 Het jaarlijks reserveren van een budget voor opleidingen 

 Het beschikbaar stellen van stageplaatsen 

 Het actief benaderen van (jeugd)leden om een trainersopleiding te volgen 

 

2.6.1 Kwalificatie trainers- en begeleidingsstaf  

De jeugdafdeling van Boekel Sport streeft er naar om bij alle teams het begeleidingsteam 

uit drie personen te laten bestaan, als volgt: 

 De (selectie)trainer van het betreffende team 

 Twee begeleiders, bij voorkeur een assistent-trainer en een leider 

 

Functie-eisen selectietrainers: 

De jeugdtrainer van voetbalvereniging Boekel Sport dient doelbewust de training van zijn 

team te verzorgen. Door zijn handelswijze en voorbeeldfunctie zal immers de basis 

worden gelegd voor het plezier in het voetbalspel, met als uiteindelijk doel de verbetering 

van de persoonlijke kwaliteiten van de jeugdspelers.  

 De voorkeur gaat uit naar trainer met een diploma UEFA C / Trainer – Coach III Jeugd 

 Hij dient zich te conformeren aan de gemaakte afspraken in het voetbalbeleidsplan en 

voetbalontwikkelingsplan 

 Hij is bereid zich verder te bekwamen op voetbalgebied door middel van cursussen 
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 Hij is van onbesproken gedrag in verband met zijn voorbeeldfunctie 

 Toezien op het juiste gebruik van trainingsmiddelen en zorgen dat deze in goede staat 

blijven en niet beschadigd/vernield of vermist raken 

 Het voeren van persoonlijke gesprekken met de spelers van zijn team 

 Heeft regelmatig contact met de leider(s) van het jeugdteam dat hij traint 

 Het stimuleren van sportief gedrag en het geven van gedeeltelijke 

verantwoordelijkheid voor teamgenoten en materialen 

 Van iedere selectietrainer wordt verwacht dat hij steun verleent aan de andere trainers 

in zijn leeftijdscategorie. Als onderdeel daarvan wordt van de selectietrainer verwacht 

dat hij minimaal twee keer per seizoen een voorbeeldtraining verzorgt. 

 

Functie-eisen overige trainers: 

 Hij dient zich te conformeren aan de gemaakte afspraken in het voetbalbeleidsplan en 

voetbalontwikkelingsplan 

 Hij is bereid zich verder te bekwamen op voetbalgebied door middel van cursussen 

 Hij is van onbesproken gedrag in verband met zijn voorbeeldfunctie 

 Toezien op het juist gebruik van trainingsmiddelen en zorgen dat deze in goede staat 

blijven en niet beschadigd/vernield of vermist raken 

 

Functie-eisen alle (overige) begeleiders: 

De jeugdleider van Boekel Sport heeft een voorbeeldfunctie naar de jeugdleden van zijn 

team. Daarnaast dient hij zich te realiseren dat hij door zijn gedrag door anderen kan 

worden gezien als een visitekaartje van de gehele vereniging Boekel Sport. Hij zal dan 

ook nimmer in negatieve zin naar buiten dienen te treden. Uitgangspunt zal steeds 

moeten zijn, het bevorderen van het spelplezier van de jeugdleden gedurende de tijd dat 

deze leden onder zijn verantwoordelijkheid vallen. 

 

Takenpakket jeugdleider: 

 Regelmatig overleg plegen met de jeugdtrainers, Jeugdcommissie, ouders en spelers 

van het team 

 Interesse tonen voor persoonlijke omstandigheden van de spelers, zoals 

schoolresultaten 

 Bij het samenstellen van het team overleg plegen met de jeugdtrainer 

 Zich op de hoogte stellen van de spelregels en zich daarin bekwamen 

 Bij alles wat hij doet is een positieve benadering steeds het uitgangspunt 

 Begeleiden van het team op zaterdag, op de volgende wijze. De jeugdleider: 

- Is altijd ruim op tijd aanwezig. Bij thuiswedstrijden minimaal 30 minuten voor 

aanvang van de wedstrijd en bij uitwedstrijden 15 minuten voor vertrek. 

- Regelt de opvang op het sportpark c.q. plaats van vertrek bij uitwedstrijden 

- Regelt vervoer bij uitwedstrijden 

- Heeft de zorg voor de teamspullen, zoals shirts, ballen en trainingsmaterialen 

- Regelt het opzetten/verwijderen van goals bij thuiswedstrijden van E- en F-

teams 

- Houdt toezicht in de kleedlokalen 

- Stimuleert het douchen na wedstrijden 

- Zorgt voor evenredige verdeling van gespeelde wedstrijden 

- Stimuleert sportief en correct gedrag tegenover anderen 

- Maakt duidelijke afspraken ten aanzien van aanwezigheid en afmelding voor      

wedstrijden 

- Zorgt voor de juiste invulling van de vereiste wedstrijdformulieren 

- Regelt medische hulp indien er sprake is van ernstige blessures, stelt de 

betreffende ouders in kennis, evenals de secretaris van het bestuur in verband 

met de afwikkeling via de verzekering (binnen 48 uur). In het geval van 

blessures/ziekte waarbij de jeugdspeler minimaal een maand uit de roulatie is, 

dient de begeleider dit door te geven aan de voorzitter van de Jeugdcommissie. 
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Hij is verantwoordelijk voor het feit dat een kaartje/attentie verstuurd wordt aan 

de geblesseerde/zieke speler.  

 

2.6.2 Keeperstrainers en keeperscoördinator 

Het streven is om elk seizoen een wekelijks terugkerende keeperstraining te verzorgen 

voor de jeugdkeepers van de A- t/m de F-jeugd en de meisjes. Deze staan bij voorkeur 

onder leiding van (oud)keepers.  

De keeperscoördinator zorgt voor een zodanige groepsindeling, dat jeugdkeepers zich 

tijdens trainingen optimaal kunnen ontwikkelen. De keepers van de selectieteams trainen 

zoveel mogelijk samen. 

 

2.6.3 Groepscoördinatoren 

In verband met het groeiende aantal jeugdleden worden er per leeftijdscategorie één of 

twee groepscoördinatoren aangesteld.  

 

De groepscoördinator heeft de volgende taken en verantwoordelijkheden: 

 De groepscoördinator is het aanspreekpunt voor ouders, trainers en leiders voor 

uiteenlopende onderwerpen, zoals: problemen van een jeugdlid binnen het team, het 

jeugdlid voelt zich niet thuis binnen de groep, problemen met de leiders/trainers of 

met andere jeugdleden binnen de groep. De groepscoördinator probeert zelf, in overleg 

met de leider, trainer en eventueel de Technisch Jeugdcoördinator een oplossing te 

vinden en handelt hiernaar.  

 De trainers, leiders en jeugdleden op de hoogte houden over nieuwe ontwikkelingen 

binnen de jeugdafdeling 

 Heeft inspraak bij de indeling van de teams. De groepscoördinator wordt elk jaar 

betrokken bij de indeling van de nieuwe teams voor het nieuwe seizoen. De 

groepscoördinator wint hiervoor adviezen in bij zijn jeugdleiders, jeugdtrainers, de 

Technisch Jeugdcoördinator en andere leden van de Jeugdcommissie. 

 De groepscoördinator geeft informatie aan zijn groep over diverse zaken. De 

groepscoördinator zorgt dat alle jeugdleden tijdig geïnformeerd worden, via de leiders, 

de website, clubblad D’n Aftrap, telefonisch of indien noodzakelijk, persoonlijk. 

Daarnaast stimuleert hij de teams tot het schrijven van artikelen voor in clubblad D’n 

Aftrap 

 

 

2.7 Meisjesvoetbal 

Het vrouwen- en meisjesvoetbal heeft binnen Boekel Sport geen aparte status. Het 

maakt deel uit van de vereniging en dient zich daarom te houden aan de gemaakte 

afspraken in het voetbalbeleids- en ontwikkelingsplan en andere binnen de vereniging 

gemaakte afspraken. 

Het KNVB-beleid omschrijft dat jongens en meisjes bij de pupillen uitkomen in één 

competitie. Bij de E- en F–pupillen komen jongens en meisjes uit in één competitie. Dit 

kan een gemengd team zijn, maar ze kunnen ook met een meisjesteam uitkomen.  

Vanaf de D- pupillen gaat de voorkeur uit naar gemengd voetbal, maar hier is wel de 

mogelijkheid gecreëerd  de meisjes in te delen in een meisjespoule. 

 

2.7.1 Doorontwikkeling 

In de juniorenleeftijd kunnen de meisjes kiezen of ze met hun team willen doorgroeien in 

deze jeugdcompetitie of dat ze liever uitkomen in een meisjescompetitie. Zie hiervoor 

paragraaf 2.4.  
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2.8 Organisatie   

 

2.8.1 Trainings- en wedstrijdkalender 

Ieder jaar wordt er een overzicht gemaakt, waarop beschreven staat welke teams op 

welke velden trainen en welke kleedlokalen ze gebruiken gedurende het seizoen. Verder 

wordt een overzicht van de wedstrijdkalender gepubliceerd op de website. 

 

2.8.2 Regeling (vriendschappelijke) wedstrijden 

Binnen Boekel Sport worden alle wedstrijden, zowel bij de jeugd als de senioren, 

georganiseerd door de wedstrijdsecretaris. Door de leiders zelf worden geen wedstrijden 

geregeld, zonder daarin de wedstrijdsecretaris te hebben geraadpleegd. 

 

 

2.9 Trainingsgelegenheid  

De jeugdselectieteams trainen minimaal twee keer per week. De overige teams trainen 

minimaal een keer per week, maar als het organisatorisch mogelijk is kunnen zij ook 

twee keer per week trainen. 

De jeugd traint gedurende het seizoen in principe altijd, met uitzondering van de 

kerstvakantie en bij algehele afgelasting. 

Wanneer het slecht weer is, maar er geen sprake is van algehele afgelasting mag er 

gewoon getraind worden. Het is dan de verantwoordelijkheid van de jeugdtrainer of hij 

trainingen laat doorgaan. 

 

 

2.10 Speelgelegenheid (tijdens wedstrijden) 

De jeugdleiders- en trainers van Boekel Sport wordt gevraagd, om gedurende het 

seizoen hun spelers zo veel mogelijk een gelijk aantal speelminuten te geven. Alle 

jeugdleden zijn immers bij de voetbalvereniging gegaan om te voetballen. Indien 

noodzakelijk kunnen de leiders/trainers hier in sommige gevallen van afwijken. Bij de B1 

en A1 geldt echter een afwijkend beleid. Meer informatie hierover is te vinden in het 

voetbalontwikkelingsplan op pagina 58. 

Jeugdspelers spelen op zondag niet met seniorenteams mee zonder hierover overleg te 

plegen met de Technisch Jeugdcoördinator. Hiervoor is het protocol ‘Samenwerking en 

doorstroming jeugd/selectie’ opgesteld. 

Ook voor het doorschuiven van spelers op wedstrijddagen van jeugdteams is een 

protocol gemaakt. Dit protocol heeft als titel ‘Afspraken ten aanzien van doorschuiven 

van spelers voor wedstrijden in de jeugdafdeling’. 

 

 

2.11 Teamsamenstellingen 

Op donderdagavond worden zowel de jeugd- als seniorenteams voor de wedstrijden van 

het aankomende weekend vastgesteld. Eventuele tekorten worden op die avond gemeld 

bij de groepscoördinatoren, die in overleg met de betrokken leiders de tekorten gaan 

aanvullen. Het is niet de bedoeling dat leiders deze tekorten op eigen initiatief gaan 

aanvullen. 

 

 

2.12 Communicatie en Evaluatie 

 

2.12.1 Overlegstructuur binnen de jeugdafdeling 

Binnen de jeugdafdeling is volgens een jaarplanning een overlegstructuur afgesproken. 

De Jeugdcommissie, de Technische Commissie (waaronder de groepscoördinatoren 

vallen) en het overige jeugdkader (jeugdleiders- en trainers) hebben regelmatig overleg.  

In het overleg van de Jeugdcommissie worden alleen bestuurlijke zaken besproken. In 

het overleg van de Technische Commissie komen alleen voetbaltechnische zaken aan de 
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orde. Eventuele bestuurlijke zaken worden alleen ter kennisgeving doorgegeven. Het 

overleg met het overige kader bestaat uit een algemene vergadering waar zowel 

bestuurlijke, als voetbaltechnische zaken aan bod komen.  

 

2.12.2 Communicatie kaderleden 

Het uitgangspunt is dat leiders/trainers in voorkomende gevallen zaken zelfstandig 

afhandelen met het jeugdlid en daarvan de ouders in kennis stellen. Daarnaast stelt hij 

zijn groepscoördinator op de hoogte van zijn bevindingen. De coördinator kan raad en 

advies vragen aan de Technisch Jeugdcoördinator, de Technisch Commissie en de 

Jeugdcommissie. 

Kaderleden staan nimmer alleen en kunnen altijd voor raad en advies terecht bij hun 

groepscoördinator. 

 

 

2.13 Samenwerking met andere voetbalclubs & organisaties  

 

2.13.1 Scouting door en contacten met BVO’s  

 De Jeugdcommissie verleent in principe alle medewerking aan jeugdspelers die worden 

uitgenodigd voor het deelnemen aan (regionale) selectieteams. De ontwikkeling van de 

speler en de spelvreugde zijn hierbij het uitgangspunt. 

 Indien een Betaald Voetbal Organisatie (BVO) belangstelling toont voor een 

jeugdspeler van Boekel Sport, zal dit door de Technisch Jeugdcoördinator worden 

opgepakt. Vervolgens worden de speler en zijn ouders door Boekel Sport uitgenodigd 

voor een gesprek. Tijdens dit gesprek zullen alle aspecten van een eventuele overgang 

worden besproken. De eindbeslissing ten aanzien van een overgang ligt echter altijd bij 

de speler en zijn ouders. 

 

 

2.14 Aanmelding nieuwe leden 

Nieuwe jeugdleden kunnen zich aanmelden via de website. De aanmeldingen worden 

doorgegeven aan de coördinator van de betreffende leeftijdscategorie, de 

Jeugdcommissie en de Technisch Jeugdcoördinator. De groepscoördinator van de 

betreffende leeftijdscategorie bekijkt of het nieuwe lid direct kan worden toegevoegd aan 

een bestaand jeugdteam. 

 

 

2.15 Rol van de ouders 

Ouders, vrienden en kennissen van jeugdleden zijn van harte welkom langs de velden en 

in de kantine van Boekel Sport. Veel toeschouwers zorgen immers voor een gezellige 

sfeer bij het jeugdvoetbal. De club doet een beroep op de ouders voor het vervoer naar 

uitwedstrijden. De leiders van de betreffende teams zullen ruim op tijd aangeven 

wanneer de betreffende ouder aan de beurt is. Natuurlijk is niet iedereen in de 

gelegenheid om bij elke uitwedstrijd spelers te vervoeren. Indien de ouder op de 

gevraagde datum verhinderd is, dan wordt verwacht dat hij zelf een oplossing bedenkt, 

door bijvoorbeeld te ruilen met een andere ouder. 

De komst naar Boekel Sport betekent dat spelers, ouders, vrienden en kennissen respect 

tonen voor trainers, leiders, de werkwijze en zich houden aan de regels die gelden 

binnen de vereniging, zoals beschreven in Hoofdstuk 7 ‘Normen & Waarden’. 

 

Boekel Sport verwacht van de ouders van jeugdspelers: 

 Positieve belangstelling, maar geen overdreven aandacht voor de prestaties van 

spelers (waaronder het eigen kind) 

 Rustig gedrag als bezoeker van jeugdwedstrijden 

 Geen bemoeienis met de opstelling, speelwijze en andere beslissingen van de leider 
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 Geen bemoeienis met de door de trainer gehanteerde trainingsmethode. De trainer is 

immers aangesteld om trainingen te verzorgen. 

 Een sportieve houding voor, tijdens en na wedstrijden, ook bij verlies. Negatieve 

reacties naar eigen spelers, de tegenpartij, teamleiders, scheidsrechter en andere 

ouders zijn niet gewenst. 

 

Als er bij Boekel Sport iets gebeurt waarmee ouders het niet eens zijn, of als er vragen 

zijn, bespreek dit dan in alle rust met de persoon in kwestie (leider/trainer) of met de 

groepscoördinator van de betreffende leeftijdscategorie. Indien deze niet aanwezig is, 

dan graag telefonisch contact opnemen. Uit kritiek nooit langs het veld tijdens 

wedstrijden of trainingen.
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3. Senioren 

 

 

Na het doorlopen van de jeugdopleiding stroom je als speler door naar de senioren. Kom 

je bij een van de selectie-elftallen terecht, dan staat presteren centraal en dien je te 

voldoen aan een bepaald verwachtingspatroon. Bij de lagere elftallen staat vooral het 

voetbalplezier centraal en is de prestatie in de meeste gevallen van ondergeschikt 

belang. Welk doel een team ook nastreeft, Boekel Sport zal proberen alle voorwaarden te 

scheppen, zodat zowel selectie-elftallen als lagere elftallen hun doelstellingen kunnen 

verwezenlijken. 

 

De afgelopen jaren heeft het ingeslagen beleid reeds zijn vruchten afgeworpen, wat 

onder meer terug te zien is in de goede prestaties van het 1e heren- en 1e vrouwenelftal. 

Echter de komende vijf jaren zal er door iedereen binnen de vereniging hard gewerkt 

moeten worden om deze successen niet incidenteel, maar structureel te kunnen vieren. 

 

De senioren zijn onderverdeeld in 3 categorieën: A-selectie, B-selectie en Vrouwen. 

Binnen deze categorieën komen de volgende onderwerpen aan de orde: 

1. Omschrijving van de teams 

2. Selectiebeleid 

3. Begeleiding 

4. Trainingen 

5. Wedstrijden  

6. Opvang jeugd en nieuwe leden 

 

Voordat deze onderwerpen worden besproken, zullen eerst de doelstellingen worden 

geformuleerd voor de verschillende categorieën. 

 

 

3.1 Doelstellingen 

 

3.1.1 Doelstellingen A-selectie 

 Het 1e elftal fungeert als vaandelteam en als uithangbord voor de club. Het doel is om 

zo hoog mogelijk te acteren in het amateurvoetbal. Er wordt gestreefd om de komende 

jaren minimaal 3e klasse te spelen. 

 Het doel van het 2e elftal is om enerzijds op een zo hoog mogelijk niveau te spelen en 

anderzijds spelers klaar te stomen voor het 1e elftal. Het streven is om minimaal in de 

reserve 2e klasse te spelen. 

 Het 3e elftal is een prestatief elftal, waarin aanstormende jeugd de kans krijgt op 

niveau te blijven trainen en spelen, om eventueel later alsnog aan te sluiten bij het 1e 

of 2e team. Het is een vast team, dat idealiter is samengesteld uit een aantal 

'routiniers' aangevuld met jongere, talentvolle spelers. De routiniers begeleiden de 

jongere spelers in hun ontwikkeling. Er wordt gestreefd om minimaal in de reserve 3e 

klasse te spelen. 

 Bevorderen van de ontwikkeling en het prestatieniveau van de individuele speler 

 

3.1.2 Doelstellingen B-selectie 

 Het recreatieve aspect speelt een belangrijke rol bij deze teams. De prestaties zijn 

ondergeschikt aan de spelvreugde. De doelstelling van deze teams is het vergroten van 

de onderlinge spelvreugde. 

 De betrokkenheid van het veteranenelftal binnen de B-selectie vergroten 
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3.1.3 Doelstellingen Vrouwen 

 Gestreefd wordt om het eerste team zo hoog mogelijk te laten voetballen. De ambitie 

is om binnen vijf jaar een stabiele 3e-klasser te zijn. 

 Het tweede team speelt recreatief en er wordt gestreefd naar een plek in de 5e klasse 

 

 

3.2 A-selectie 

 

3.2.1 Omschrijving van de teams 

 Tot de A-selectie behoren het 1e, 2e en 3e elftal. Deze drie elftallen worden 

bestempeld als prestatieve teams. 

 Een aparte vermelding verdient het team Boekel Sport onder 23. Een omschrijving van 

dit team is terug te vinden in paragraaf 3.2.6. 

 

3.2.2 Selectiebeleid 

 De samenstelling van zowel het 1e, 2e als 3e elftal zal op basis van selecteren 

plaatsvinden. Bij het selecteren van spelers wordt gekeken naar voetbalkwaliteiten, 

inzet en mentaliteit. Dit is de taak van de hoofdtrainer, assistent-trainer en leiders van 

de elftallen. Verder zal ook de coördinator A-selectie betrokken zijn bij de 

samenstellingen, maar dit zal vooral een adviserende rol zijn. 

 Het 1e elftal zal bestaan uit 14 tot maximaal 18 spelers, rekening houdend met 

blessures en/of schorsingen, om de concurrentie te kunnen optimaliseren 

 Het 2e elftal zal bestaan uit 14 tot maximaal 18 spelers, rekening houdend met 

blessures en/of schorsingen, om de concurrentie te kunnen optimaliseren 

 Het 3e elftal zal, zo veel als mogelijk is, een vast team zijn met enkele ervaren spelers 

die een stapje terug doen vanuit het 1e of 2e elftal, aangevuld met jeugdige spelers 

die talentvol en ambitieus zijn, maar nog niet rijp zijn voor de twee hoogste teams. 

 Het is de taak van de technische staf om te controleren dat spelers gedurende het 

seizoen genoeg speeltijd krijgen en niet wekenlang bij het 1e, 2e of 3e elftal als 

wisselspeler fungeren 

 Indien er tekorten zijn bij de selectieteams wordt dit opgelost door de hoofdtrainer, 

coördinator A-selectie en de leiders van de teams aan de hand van het document 

‘Protocol: samenwerking en doorstroming jeugd/selectie’. 

 Boekel Sport streeft ernaar om de teams uit de A-selectie te laten bestaan uit spelers 

opgeleid in de eigen jeugd en zal niet actief werven bij andere clubs  

 

3.2.3 Begeleiding 

 Het 1e elftal wordt begeleid door een enthousiaste, gekwalificeerde en betrokken 

technische staf, bestaande uit een hoofdtrainer, assistent-trainer, keeperstrainer, 

grensrechter, leider, verzorger en een fysiotherapeut waar een beroep op gedaan kan 

worden. 

 De hoofdtrainer is de eindverantwoordelijke voor de selectie van zowel 1e als 2e elftal 

bij competitie-, beker-, als oefenwedstrijden 

 Van de hoofdtrainer wordt verwacht dat hij beschikt over het diploma UEFA B / 

Trainer-Coach II Senioren, minimaal op een gelijkwaardig niveau heeft getraind en 

voldoende ervaring heeft in het omgaan met een spelersgroep 

 Het 2e elftal wordt begeleid door een eveneens enthousiaste en betrokken technische 

staf, bestaande uit een trainer/coach, leider en grensrechter 

 Het 3e elftal wordt begeleid door een enthousiaste en betrokken technische staf, 

bestaande uit tenminste een coach, leider en grensrechter 
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 De eerste drie elftallen van Boekel Sport worden begeleid door de coördinator A-

selectie die als taken heeft: 

- Verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid 

- Zorgen voor de invulling van begeleiding van de teams 

- (Mede)verantwoordelijk voor de indeling van de teams 

- Zorgen voor structureel overleg tussen coördinator en begeleiding 

- Oplossen van tekorten bij de teams 

- (Mede)verantwoordelijk voor opvang en begeleiding van jeugdspelers 

 

3.2.4 Trainingen 

 De hoofdtrainer leidt de dinsdag- en donderdagavond trainingen en wordt bijgestaan 

door minimaal één assistent-trainer. Voor spelers van de A-selectie (1e en 2e elftal en 

de beloftespelers van het 3e elftal) is het verplicht om 2 keer per week te trainen, 

tenzij in onderling overleg met de hoofdtrainer is besloten om hiervan af te wijken. 

 Op dinsdagavond trainen het 1e elftal, het 2e elftal en de beloftes van het 3e elftal 

samen. De jeugdspelers die het aankomende seizoen overkomen naar de senioren en 

de potentie hebben om bij de A-selectie aan te sluiten, trainen na de winterstop op 

dinsdagavond (af en toe) mee met de A-selectie. 

 Op donderdagavond wordt er idealiter apart getraind, tenzij de hoofdtrainer anders 

besluit. Er wordt gestreefd om een vaste trainer op de donderdagavond voor het 2e 

elftal aan te stellen. 

 De overige spelers (niet-belofte spelers) uit het 3e elftal trainen minimaal een keer per 

week op donderdagavond. Zij trainen op deze donderdag zoveel mogelijk met spelers 

uit hun eigen elftal, eventueel aangevuld met spelers van het 4e elftal. 

 

3.2.5 Wedstrijden 

 Bij competitie-, beker- en/of oefenwedstrijden bepaalt de hoofdtrainer welke spelers er 

geselecteerd worden voor de elftallen, mits er rekening wordt gehouden met ieders 

belang. Hij bepaalt tevens hoeveel wisselspelers er worden meegenomen; minimaal 3 

veldspelers en een keeper. De hoofdtrainer bepaalt ook welke spelers van het 1e elftal 

speeltijd krijgen bij het 2e elftal en welke spelers van het 2e elftal speeltijd krijgen bij 

het 3e elftal.  

 De hoofdtrainer houdt goed in de gaten dat spelers gedurende een aantal weken 

genoeg speeltijd krijgen. Als een speler bijvoorbeeld 2 weken als wisselspeler fungeert 

en weinig speeltijd krijgt, dan zal hij de weken daarna meer speeltijd krijgen in het 2e 

elftal dan wel het 3e elftal.  

 

3.2.6 Opvang jeugd en nieuwe leden 

 Om de overstap van de jeugd naar de senioren soepeler te laten verlopen, zullen een 

aantal wedstrijden georganiseerd worden voor spelers onder 23 jaar tegen soortgelijke 

teams uit de regio. Het team wordt samengesteld door de trainer/coach van de A1 en 

de hoofdcoach volgens het document ‘Protocol: samenwerking en doorstroming 

jeugd/selectie’. Het elftal zal bestaan uit een combinatie van talentvolle A-jeugdspelers 

en senioren selectiespelers, allen jonger dan 23 jaar. 

 De hoofdtrainer, trainer/coach A1, Technisch Jeugdcoördinator en coördinator A-

selectie kunnen besluiten om jeugdspelers, eerder dan hun leeftijd voorschrijft, mee te 

laten trainen en voetballen met de selectieteams als dat hun ontwikkeling ten goede 

komt 

 De hoofdtrainer, coördinator A-selectie en de leiders beslissen over de indeling van 

jeugdspelers die de overstap maken naar de senioren 

 De coördinator A-selectie plant structureel overleg met jeugdspelers die de overstap 

hebben gemaakt naar de senioren over hun bevindingen. Er dient tijdig gesignaleerd te 

worden of spelers het in hun team naar hun zin hebben en of ze zich verder kunnen 

ontwikkelen.  
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3.3 B-selectie 

 

3.3.1 Omschrijving van de teams 

 Tot de B-selectie behoren het 4e elftal en alle lagere teams inclusief de veteranen. 

Deze elftallen spelen allemaal recreatief. 

 Veteranen: 

- Het veteranen team is het enige seniorenteam dat altijd op zaterdag speelt. In 

dit team mogen spelers uitkomen die op 1 januari van het geldende jaar niet 

jonger zijn dan 30 jaar. Echter er mogen per wedstrijd maximaal drie 

dispensatiespelers meedoen die minimaal 27 jaar zijn. De veteranen van Boekel 

Sport voetballen in het district Noord-Limburg/Oost-Brabant. 

- Het veteranenseizoen start begin september en loopt tot eind mei, met tussenin 

de winterstop. Tijdens deze winterstop, vanaf februari tot de eerst volgende 

wedstrijddag, voetballen de veteranen onderling in de zaal in Boekel.   

 

3.3.2 Selectiebeleid 

 De samenstelling van de lagere elftallen vindt in overleg plaats tussen de coördinator 

B-selectie en de leiders van de elftallen. Besluiten worden democratisch genomen. De 

coördinator is eindverantwoordelijk en heeft indien nodig de laatste stem. 

Uitgangspunt bij de teamsamenstelling is dat ieder team over voldoende voetballend 

vermogen dient te beschikken om de recreatieve waarde te optimaliseren.  

 Er wordt gestreefd om elke speler in te delen in het elftal dat past bij zijn kwaliteiten, 

en de speler hiervoor te motiveren 

 Indien een speler er bewust voor kiest om onder zijn niveau te gaan voetballen 

vanwege persoonlijke voorkeuren, dan zal overleg volgen met de coördinatoren van de 

A en/of  B-selectie. In onderling overleg wordt een keuze gemaakt voor een geschikt 

team. Echter de Technische Commissie heeft hierin een beslissende stem. 

 

3.3.3 Begeleiding 

 Ieder team in de B-selectie beschikt bij voorkeur over twee leiders.  

 De B-selectie van Boekel Sport wordt begeleid door de coördinator B-selectie die als 

taken heeft: 

- Verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid 

- Zorgen voor de invulling van begeleiding van de teams 

- (Mede)verantwoordelijk voor de indeling van de teams 

- Zorgen voor structureel overleg tussen coördinator en begeleiding 

- Oplossen van tekorten bij de teams (veteranen en de lagere teams) 

- (Mede)verantwoordelijk voor opvang en begeleiding jeugdspelers 

- Begeleiden van uitwisseling van spelers tussen veteranen en lagere teams 

 

3.3.4 Trainingen 

 De lagere elftallen en de veteranen hebben de mogelijkheid om op donderdagavond te 

trainen onder een gemotiveerde vaste trainer, ongeacht de opkomst. Als er voldoende 

trainingsopkomst is zal de groep door de trainer in tweeën worden gesplitst, zodat 

iedere speler op zijn gewenste niveau kan trainen. 

 

3.3.5 Wedstrijden  

 De teams van de B-selectie hebben een vaste samenstelling. Eventuele tekorten 

worden door de coördinator B-selectie in samenspraak met de leiders opgelost (op 

donderdagavond) aan de hand van document ‘Protocol: samenwerking en 

doorstroming jeugd/selectie’. 

 

3.3.6 Opvang jeugd en nieuwe leden 

 De Technisch Jeugdcoördinator beslist in overleg met de coördinator B-selectie welke 

jeugdspelers overkomen naar de B-selectie. 
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 Zodra de teamindeling bekend is, geeft de coördinator B-selectie de leiders van de 

betreffende teams opdracht om de jeugdspelers ter kennismaking te bellen en om de 

eerste informatie te verstrekken. Hierbij kun je denken aan informatie ten aanzien van 

de eerste training, eerste wedstrijd en de gang van zaken er omheen. De leider zal de 

jeugdspelers ook opvangen bij de eerste keer voetballen in het nieuwe team. 

 De coördinator B-selectie plant structureel overleg met jeugdspelers die de overstap 

hebben gemaakt naar de senioren over hun bevindingen. Er dient tijdig gesignaleerd te 

worden of spelers het in hun team naar hun zin hebben en of ze zich verder kunnen 

ontwikkelen.  

 

 

3.4 Vrouwen 

 

3.4.1 Omschrijving van de teams 

 Met ingang van seizoen 2013-2014 zal Boekel Sport ook bij de vrouwen gaan 

selecteren. Dat betekent dat het eerste team een prestatief selectieteam wordt en het 

tweede elftal een recreatief team. 

 

3.4.2 Selectiebeleid 

 De selectie voor het eerste team is gebaseerd op voetbalkwaliteiten, inzet en 

mentaliteit. De samenstelling van het eerste en tweede team is een taak van de 

hoofdtrainer, de leiders van de teams en coördinator vrouwen. De teams die voor elke 

competitie worden samengesteld, kunnen tijdens het seizoen enigszins van 

samenstelling veranderen. Dat houdt in dat speelsters die het niveau van het eerste 

team, om wat voor reden dan ook, niet aankunnen naar het tweede team gaan en dat 

speelsters die het niveau van het tweede team ontstijgen de overstap kunnen maken 

naar het selectieteam. De beslissing hierover ligt bij de hoofdtrainer, de leiders en de 

coördinator vrouwen en zal met de speelster van te voren besproken worden. 

 

3.4.3 Begeleiding 

 De begeleiding van de teams bestaat bij voorkeur uit 3 leiders, waarvan tenminste één 

vrouw. Een van de leiders fungeert als grensrechter. De hoofdtrainer van de vrouwen 

is tevens verantwoordelijk voor de coaching van het 1e team op zondag. 

 Van de leiders wordt verwacht dat ze in staat zijn de groep te coachen, tactische 

instructies te geven en te motiveren. Enthousiasme voor het voetbal en een goede 

communicatie met de speelsters is erg belangrijk voor de leiders van de vrouwen. 

 De vrouwenteams van Boekel Sport worden begeleid door de coördinator vrouwen die 

als taken heeft: 

- Verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid 

- Zorgen voor de invulling van begeleiding van de teams 

- (Mede)verantwoordelijk voor de indeling van de teams 

- Zorgen voor structureel overleg tussen coördinator en begeleiding 

- Oplossen van tekorten bij de teams 

- (Mede)verantwoordelijk voor opvang en begeleiding van jeugdspelers 

 

3.4.4 Trainingen 

 De training van de twee teams wordt verzorgd door de hoofdtrainer vrouwen samen 

met een assistent-trainer. Van de hoofdtrainer wordt verwacht dat hij de trainingen 

voorbereid en die vooraf met de assistent-trainer doorneemt. 

 De trainingsavonden zijn dinsdag en donderdag en de twee teams zullen gelijktijdig de 

training aanvangen. Tijdens de training zullen op enig moment de teams gesplitst 

worden en apart trainen. 

 Er wordt gestreefd om beide teams twee keer per week te laten trainen. De vrouwen 

van het 1e team zijn verplicht om twee keer te komen trainen, de vrouwen van het 2e 
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elftal zijn verplicht om een keer te komen trainen, tenzij afspraken gemaakt zijn met 

de hoofdtrainer om hiervan af te wijken.  

 Van de hoofdtrainer vrouwen wordt verwacht dat hij een goede en afwisselende 

training voorbereidt en verzorgt en dat hij de teams op een hoger niveau kan brengen 

en oog heeft voor de individuele ontwikkeling van de speelsters. 

 

3.4.5 Wedstrijden  

 De vrouwenteams hebben een vaste samenstelling. Eventuele tekorten worden door de 

coördinator vrouwen in samenspraak met de leiders opgelost (op donderdagavond). 

 De hoofdtrainer kan, in samenspraak met de coördinator vrouwen, leiders en 

speelsters, besluiten om speelsters van het 1e en 2e team uit te wisselen als daar 

gegronde redenen voor zijn. 

 

3.4.6 Opvang jeugd en nieuwe leden 

 De hoofdtrainer, Technisch Jeugdcoördinator en coördinator vrouwen kunnen besluiten 

om jeugdspeelsters eerder dan hun leeftijd voorschrijft, mee te laten trainen en 

voetballen met de vrouwenteams als dat hun ontwikkeling ten goede komt.  

 De hoofdtrainer, coördinator vrouwen en de leiders beslissen over de indeling van 

jeugdspeelsters, die de overstap maken naar de senioren en over het inpassen van 

nieuwe leden. Over het algemeen starten nieuwe leden bij het tweede team en zullen 

ze na verloop van tijd naar kwaliteit ingedeeld worden in het eerste of tweede team. 
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4. Medische begeleiding & Algemene ondersteuning 

 

 

Boekel Sport levert een belangrijke bijdrage aan de lichamelijke opvoeding van haar 

leden. Dit dient op een verantwoorde en efficiënte wijze te gebeuren en daarom is een 

goede medische begeleiding noodzakelijk. In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan 

de nieuwe medische structuur binnen de club en worden behandeling en preventie van 

blessures uitvoerig belicht. Het medisch beleid is verdeeld in de volgende onderdelen: 

 BHV/EHBO 

 AED en reanimatie 

 Behandeling en preventie sportblessures 

 EHBSO (Eerste Hulp Bij Sport Ongevallen) 

 

 

4.1 Doelstellingen 

 In kaart brengen van personen met EHBO en/of bhv-diploma binnen de club 

 Verzorgen van een jaarlijkse planning voor de inzet van bhv’ers op reguliere 

wedstrijddagen 

 Aanstellen van een hoofd bhv’er 

 Concretiseren van de samenwerking met de Boekelse EHBO Vereniging 

 Ontwikkelen van een inschrijfformulier voor nieuwe EBHO’ers en bhv’ers 

 Ontwikkelen van een planbord voor in de kantine 

 Realiseren van een eigen AED-apparaat 

 

 

4.2 BHV/EHBO 

Een bedrijfshulpverlener (bhv’er) is een (door de vereniging) opgeleide vrijwilliger, die 

kan helpen als de veiligheid van sportparkbezoekers in gevaar komt. Een bhv’er is dus 

geen EHBO’er, die alleen blessures kan behandelen. Van een bhv’er wordt verwacht, dat 

hij mensen behandelt die ter plekke iets overkomt. Door kordaat te handelen kunnen zij 

persoonlijk letsel van bezoekers zo veel mogelijk voorkomen. Ook wordt van bhv’ers 

verwacht dat zij externe hulpverleners (brandweer en ambulancepersoneel) bijstaan door 

informatie te geven over de locatie en situatie ter plaatse. 

 

Op reguliere wedstrijddagen, zaterdag en zondag zal er een bhv’er aanwezig zijn op het 

sportpark. Boekel Sport conformeert zich hiermee aan de Arbowet en de Handleiding 

Blessurepreventie van de KNVB, alsmede de richtlijnen van bedrijfshulpverlening binnen 

de sportvereniging. De inzet van bhv’ers wordt geregeld door de zaterdag- en 

zondagopvang. Tijdens evenementen zullen er minimaal twee bhv’ers of EHBO’ers 

aanwezig zijn op de club. De organisator van het evenement is verantwoordelijk voor het 

inplannen van bhv’ers gedurende het evenement. 

 

4.2.1 EHBO- en brandpreventiemiddelen 

Bedrijfshulpverlening betekent ook dat er bij de vereniging voldoende hulpmiddelen 

aanwezig zijn om de hulpverlening in goede banen te leiden. De hoofd bhv’er is 

verantwoordelijk voor het beheer van de EHBO- en brandpreventiemiddelen, zoals 

EHBSO-dozen en blusmiddelen. Binnen Boekel Sport is in kaart gebracht welke 

hulpmiddelen aanwezig zijn en waar deze zich bevinden. 
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4.2.2 Cursussen 

Boekel Sport is een samenwerking aangegaan met de Boekelse EHBO Vereniging. Zij zal 

elk jaar herhalingscursussen verzorgen op het gebied van AED en reanimatie en hoe te 

handelen bij sportongevallen tijdens het voetballen. Deze cursussen zijn bestemd voor 

leden van de zaterdag- en zondagopvang. Het bestuurslid medische zaken is 

verantwoordelijk voor het inplannen van de jaarlijkse (herhalings)cursussen voor de 

EHBO’ers. 

 

4.2.3 Bezetting 

Het is belangrijk dat er voldoende bhv’ers en EHBO’ers zijn binnen de club. Daarom dient 

er in kaart te worden gebracht door het bestuurslid medische zaken, hoeveel mensen 

binnen de club reeds zo’n diploma hebben en hoeveel er deel willen uitmaken van de 

zaterdag/zondagopvang. Indien het aantal niet toereikend is, zullen er nieuwe mensen 

geworven of opgeleid moeten worden. Hiervoor wordt een speciaal inschrijfformulier 

ontwikkeld. 

 

4.2.4 Aanwezigheid 

In de kantine zal een planbord komen te hangen, waarop iedereen kan zien welke 

bhv’er/EHBO’er er op de wedstrijddag aanwezig is. De aanwezige EHBO’er/bhv’er dient 

zich, bij aankomst en verlaten van het sportpark, te registreren op het planbord. 

 

4.2.5 Evaluatie 

Aan het einde van ieder seizoen zullen het bestuurslid medische zaken en de hoofd 

bhv’er een evaluatie houden met alle bhv’ers/EHBO’ers. Eventuele tekortkomingen en/of 

verbeterpunten worden besproken en oplossingen zullen worden aangedragen. Deze 

oplossingen zullen als advies aan het bestuur worden voorgelegd, omdat het bestuur 

eindverantwoordelijk is. Het bestuur moet immers aan kunnen tonen dat zij, in het geval 

van een calamiteit, er alles aan heeft gedaan om een veilig klimaat te waarborgen. 

Daarom dient het bestuur de hoofd bhv’er zoveel mogelijk te faciliteren. 

 

 

4.3 AED en reanimatie 

In het trafohuisje bij de algemene ingang van het sportpark bevindt zich momenteel een 

AED-apparaat. Het apparaat is bereikbaar voor alle sportverenigingen op het complex en 

alle verenigingen hebben een sleutel om het huisje te openen. 

Voor Boekel Sport is dit echter geen ideale situatie. De omvang van de club en het 

groeiende ledenaantal maakt de komst van een eigen AED-apparaat noodzakelijk. In 

geval van nood moet je als club immers accuraat kunnen optreden, er is geen tijd te 

verliezen. De club streeft er naar om gedurende het seizoen 2013-2014 een eigen AED 

apparaat te hebben. 

 

Het aanwijzen van een geschikte locatie voor het AED-apparaat is van groot belang. 

Daarom zijn er een aantal eisen gesteld waaraan de locatie moet voldoen: 

 Het apparaat moet zichtbaar zijn voor iedereen 

 Het apparaat moet toegankelijk zijn voor iedereen en niet in een gesloten ruimte staan 

 Het apparaat moet binnen een zo kort mogelijke tijd bereikbaar zijn voor iedereen 

 

 



 
25 

 

 

4.4 Behandeling en preventie sportblessures 

 

4.4.1 Behandeling sportblessures 

Leden van Boekel Sport kunnen op maandag- en donderdagavond gebruik maken van 

het sportblessurespreekuur dat binnen Fysiotherapie Boekel is opgezet. Dit is een extra 

service speciaal voor sporters die een blessure hebben opgelopen (bij activiteiten van 

Boekel Sport) of sporters die extra informatie nodig hebben over sport gerelateerde 

klachten. 

De procedure van het sportblessurespreekuur is als volgt: 

 Er geldt een vrije inloop, een afspraak maken is niet noodzakelijk 

 Tijdens het spreekuur voert de fysiotherapeut een korte screening uit, aangevuld met 

eventueel lichamelijk onderzoek om een zo duidelijk mogelijke inschatting te maken 

van het klachtenbeeld/de blessure 

 Op basis van de uitkomst van de screening en het eventuele lichamelijk onderzoek, 

kunnen er in overleg met de sporter de volgende besluiten worden genomen: 

1. Bij niet ernstige klachten: Informatie/advies geven betreffende de omgangs- en 

handelswijze ten aanzien van de blessure, met als doel deze zo spoedig mogelijk 

te verhelpen en de groepstraining te kunnen hervatten 

2. Bij bewegingsgerelateerde klachten en geen afwijkend beeld: Besluiten tot het 

aangaan van fysiotherapeutische behandeling indien klachten intensievere 

aandacht behoeven en niet direct op te lossen zijn door de sporter zelf  

3. Bij een ernstige kwetsuur of een kwetsuur waarbij voor fysiotherapeutisch 

handelen geen indicatie is: Doorverwijzen naar de huisarts  

 

 
 

 

Indien er wordt besloten tot het plannen van een fysiotherapeutisch consult, zal er met 

de betreffende voetballer bekeken worden wat voor mogelijkheden er zijn binnen zijn 

ziektekostenverzekering. 

 

Naast het blessurespreekuur wat voor ieder lid toegankelijk is, heeft Boekel Sport met 

Fysiotherapie Boekel een aanvullende regeling getroffen voor spelers van de prestatieve 

teams (A-selectie, 1e vrouwenelftal en de selectie elftallen in de jeugd). Deze spelers 

zullen te maken krijgen met intensievere belasting van hun lichaam, waardoor de kans 
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op blessures kan toenemen. Deze aanvullende regeling houdt in, dat er binnen 

Fysiotherapie Boekel een vast aanspreekpunt is voor selectiespelers van Boekel Sport en 

dat dit aanspreekpunt de spelers ook begeleidt in het hele traject.  

 

4.4.2 Blessurepreventie 

Het voorkomen van sportblessures is misschien nog wel belangrijker dan het behandelen 

ervan. Blessurepreventie is een belangrijk thema binnen het medisch beleid van Boekel 

Sport. Hierover zijn zowel voor de senioren, als voor de junioren afspraken gemaakt. 

 

 

Blessurepreventie senioren 

 Aan het begin van het seizoen wordt er een bijeenkomst gepland om de technische 

staf van de senioren bij te praten over het huidige blessurebeleid en hoe zij dienen te 

handelen bij blessures. In het geval van ernstige blessures zal de hulp van de bhv’er  

ingeroepen worden. 

 Voor de verzorgers van de A-selectie en het 1e vrouwenelftal biedt Fysiotherapie 

Boekel cursussen aan om tape- en bandagetechnieken bij te brengen 

 Twee keer per jaar, aan het begin en het einde van het seizoen, zullen er 

inspanningstesten worden afgenomen bij de A-selectie en de vrouwen. Dit zal 

gebeuren in overleg en in samenwerking met de betreffende trainer en uitgevoerd 

worden door Fysiotherapie Boekel, met als doel om de conditionele gesteldheid van de 

speler in kaart te brengen. Op basis van de uitslag zal, indien noodzakelijk, in overleg 

met de betreffende trainer een plan opgesteld worden om de conditie te verbeteren. 

Een goede conditionele gesteldheid is erg belangrijk, het verkleint de kans op pees- en 

spierblessures. 

 

Blessurepreventie junioren 

 Aan het begin van het seizoen, tijdens de algemene jeugdleiders- en trainers 

vergadering, worden de leiders en trainers van de junioren bijgepraat over het te 

voeren blessurebeleid 

 In overleg met de Technisch Jeugdcoördinator wordt een thema-avond gepland voor 

jeugdtrainers en leiders, waarbij actuele onderwerpen ten aanzien van 

blessurepreventie aan bod komen. Deze onderwerpen worden vastgesteld door de 

Technisch Jeugdcoördinator en Fysiotherapie Boekel. 

 Twee keer per jaar, aan het begin en het einde van het seizoen, zullen er 

inspanningstesten worden afgenomen bij de spelers van de prestatieve jeugdteams. 

Dit zal gebeuren in overleg en in samenwerking met de betreffende jeugdtrainer en 

uitgevoerd worden door Fysiotherapie Boekel, met als doel om de conditionele 

gesteldheid van de spelers in kaart te brengen. Op basis van de uitslag zal, indien 

noodzakelijk, in overleg met de betreffende trainer een plan opgesteld worden om de 

conditionele gesteldheid te verbeteren. 

 Vier keer per jaar komt de contactpersoon van Fysiotherapie Boekel samen met de 

trainers van de prestatieve jeugdteams, om extra aandacht te besteden aan het 

trainen van de loopcoördinatie en loopstabiliteit van jeugdspelers. 

 

De laatste twee punten hebben in eerste instantie alleen betrekking op de prestatieve 

jeugdteams, omdat deze teams te maken krijgen met een hogere trainingsintensiteit. 

Tijdens de jaarlijkse evaluatie zal bekeken worden of de andere jeugdteams hiervoor ook 

in aanmerking komen. 

 

Twee keer per jaar, in de winterstop en aan het einde van het seizoen, zal er een 

evaluatie plaatsvinden tussen Fysiotherapie Boekel en alle betrokkenen van Boekel Sport. 

Tijdens deze bijeenkomst zal het gevoerde beleid kritisch worden besproken en indien 

nodig worden bijgesteld. 
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4.5 EHBSO - Eerste Hulp Bij Sport Ongevallen 

 

Een heleboel sportblessures zijn te voorkomen, maar helaas niet allemaal. Een 

goede en snelle Eerste Hulp Bij Sport Ongevallen (EHBSO) is daarbij heel belangrijk. 

 

Er dient zo spoedig mogelijk 112 gebeld te worden als het vermoeden bestaat dat het om 

een van de volgende vormen van letsel gaat: 

 Hoofdletsel   

 Inwendige verwondingen  

 Botbreuken  

 Een hartstilstand 

Het protocol ‘Eerste Hulp Bij Sport Ongevallen’ beschrijft hoe er in dergelijke situaties 

opgetreden dient te worden. 
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5. Marketing & Communicatie 

 

 

Boekel Sport voert een actief marketing- en communicatiebeleid. De club vindt het 

belangrijk om op tijdige, correcte en efficiënte wijze te communiceren met interne en 

externe betrokkenen. Een van de speerpunten van het te voeren beleid van de komende 

jaren is sponsoring. Investeren in langdurige relaties met nieuwe en bestaande 

sponsoren neemt daarom een belangrijke plaats in. 

 

 

5.1 Doelstellingen 

 Verbeteren van de interne en externe communicatie 

 Verbeteren van het imago van de club 

 Sociale Media beleid uitwerken en implementeren 

 Uitbreiden van het aantal sponsoren 

 Investeren in langdurige relaties met nieuwe en bestaande sponsoren 

 

5.2 PR en Communicatie 

Boekel Sport is dé vereniging van de gemeente Boekel en wil dat ook graag uitdragen. 

De club vindt het belangrijk om te worden gezien als een vereniging waar de zaken goed 

geregeld zijn en het prettig voetballen is. Een goed imago is niet alleen belangrijk voor 

de aanwas van nieuwe leden, vrijwilligers en sponsoren, maar ook voor de uitstraling 

naar externe partijen en collega-verenigingen. 

 

De vereniging hanteert diverse communicatiemiddelen om zich als zodanig te kunnen 

profileren en presenteren:  

 Clubblad d’n Aftrap 

 Verenigingswebsite 

www.boekelsport.nl 

 Het nieuwe beleidsplan 

 Kennismakingsbrochures voor     

nieuwe leden, trainers en leiders 

 Sponsorplan 

 Social Media (Facebook en Twitter) 

 Lokale/regionale media               

(huis-aan-huis kranten en websites) 

 E-mail 

 Schriftelijke correspondentie 

  

Deze middelen zullen de komende jaren op een nog betere en efficiëntere wijze moeten 

worden ingezet om het imago en de aantrekkingskracht van de club te verbeteren en te 

vergroten. 

 

 

5.3 Sponsoring 

Boekel Sport kan zich gelukkig prijzen met een grote groep trouwe sponsoren, die de 

club in goede en slechte tijden steunt. De aantrekkingskracht en het imago van de  

club is de laatste jaren gegroeid, mede door de goede prestaties van het eerste heren- 

en vrouwenelftal. Deze goede prestaties hebben een positieve invloed gehad op het 

werven van sponsoren. 

 

5.3.1 Uitbreiding aantal sponsoren 

Om het voetballen ook de komende jaren mogelijk te maken binnen Boekel Sport en de 

ambities te verwezenlijken zijn meer financiële middelen nodig. Naast inkomsten uit 

contributie en de kantine zijn sponsorinkomsten een belangrijke inkomstenbron. Zonder 

de steun van sponsoren kunnen veel zaken niet gerealiseerd worden. Om de inkomsten 

uit sponsoring te kunnen vergroten en te behouden is uitbreiding van het aantal 

sponsoren noodzakelijk. 
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5.3.2 Investeren in relaties 

Boekel Sport vindt dat sponsoring een zaak is van twee partijen, geen 

eenrichtingsverkeer. De club wil daarom een gelijkwaardige zakelijke partner zijn en de 

belangen van sponsoren zo goed mogelijk behartigen. 

 

Om het aantal sponsoren te kunnen vergroten is behalve werving van nieuwe sponsoren, 

ook het behoud van bestaande sponsoren van essentieel belang. Er zal de komende jaren 

dus geïnvesteerd moeten worden in relatiemanagement. Sponsoren kunnen bijvoorbeeld 

vaker worden uitgenodigd om wedstrijden bij te wonen of er kunnen aansprekende 

activiteiten worden georganiseerd om met elkaar en de vereniging in contact te komen.  

 

Er is een sponsorplan beschikbaar, waarin alle sponsormogelijkheden, richtlijnen en 

voorwaarden gedetailleerd worden beschreven. 

 

5.3.3 Commerciële commissie 

Een sterke commerciële commissie is noodzakelijk om verdere groei van inkomsten uit 

sponsoring mogelijk te maken. Stabiliteit en continuïteit in de organisatie zijn belangrijk 

om inkomsten uit sponsoring voor nu en in de toekomst op het gewenste niveau te 

krijgen en te houden. 
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6. Accommodatie & Materiaal 

 

 

Een goed onderhouden en hedendaagse accommodatie kan de aantrekkingskracht van 

een voetbalvereniging vergroten. Een mooie entree, schone kleedlokalen en velden die er 

netjes bijliggen kunnen de uitstraling van de club vergroten. 

 

De komst van de tribune aan het hoofdveld en de aanleg van het nieuwe parkeerterrein 

hebben Boekel Sport de afgelopen jaren een positieve impuls gegeven. Er zijn echter nog 

tal van kritische punten op het gebied van accommodatie en materiaal die de komende 

jaren extra aandacht verdienen, om een accommodatie te realiseren waar we als club 

weer trots op kunnen zijn. 

 

 

6.1 Doelstellingen 

 Vervangen van de oude kleedlokalen 

 Vervangen van de lichtinstallatie rondom de trainingsvelden 

 Aanleggen van een kunstgrasveld 

 Vervangen van dug-outs naast het hoofdveld en veld 2 

 Aanleggen van dug-outs rondom de overige velden 

 Renoveren van de entree van het sportpark 

 Realiseren van een overkapping voor het terras bij de kantine 

 Verfraaien en uitbreiden van de kantine 

 Aannemen van een of meerdere personen ter ondersteuning van de materiaalman 

 

 

6.2 Accommodatie 

Op dit moment beschikt Boekel Sport over 6 velden, waarvan 4 wedstrijdvelden en 2 

trainingsvelden. Wedstrijdveld 2, wat voorzien is van verlichting in het midden gedeelte, 

kan indien noodzakelijk ook als trainingsveld worden gebruikt. 

Verder bestaat de accommodatie uit een tribune, 13 kleedlokalen, 2 

scheidsrechterslokalen, een bestuurskamer, een wedstrijdsecretariaat, enkele 

materialenbergingen en een opslagruimte voor grotere materialen. 

 

6.2.1 Kleedlokalen 

De huidige accommodatie van Boekel Sport is ruim 40 jaar oud. Een groot aantal 

kleedlokalen stamt nog uit de begin periode en is al lang afgeschreven en dringend aan 

vervanging toe.  

In de huidige situatie wordt een doucheruimte gedeeld door twee kleedlokalen. Het 

uitgangspunt voor de nieuwe kleedlokalen moet dan zijn dat ieder kleedlokaal beschikt 

over een eigen doucheruimte, waardoor privacy gegarandeerd kan worden. 

 

6.2.2 Verlichting 

De verlichting rondom de trainingsvelden is sterk verouderd, zelfs al jaren afgeschreven 

en dus aan vervanging toe. De huidige verlichting functioneert al lange tijd niet meer 

naar behoren en is niet energiezuinig. 

 

6.2.3 Kunstgrasveld 

Om niet verder achterop te geraken bij omliggende voetbalverenigingen, wordt de 

noodzaak voor het aanleggen van een kunstgrasveld steeds nijpender. In natte perioden 

zijn de huidige trainingsvelden regelmatig onbespeelbaar. Met de aanleg van een 

kunstgrasveld kan er ook in dergelijke perioden getraind worden. Daarnaast is een 
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kunstgrasveld uitermate geschikt voor het spelen van wedstrijden op bijvoorbeeld 

trainingsavonden. De huidige wedstrijdvelden hebben namelijk geen of niet voldoende 

verlichting en op trainingsavonden zijn de verlichte trainingsvelden altijd in gebruik. 

 

6.2.4 Dug-outs 

Rondom het hoofdveld en veld 2 bevinden zich dug-outs voor de thuisspelende en 

uitspelende partij. Deze dug-outs zijn inmiddels tientallen jaren oud en aan vervanging 

toe. Er is behoefte om ook rondom de andere velden dug-outs te plaatsen. Momenteel 

moeten wisselspelers en begeleiding daar plaats nemen op provisorische bankjes of soms 

zelfs op de grond zitten om de wedstrijd van hun team te kunnen volgen. 

 

6.2.5 Parkeerterrein en entree 

Enkele jaren geleden heeft de gemeente voor de ingang van de accommodatie een 

prachtig  en ruim parkeerterrein aangelegd. Parkeerproblemen behoren hierdoor vrijwel 

tot het verleden. 

Loop je van het parkeerterrein naar de ingang van het sportpark, dan loop je tegen een 

verlaten entreehuisje en een troosteloos hek aan. Deze zaken passen niet bij de 

gewenste uitstraling van de club en dienen daarom aangepakt te worden. 

 

6.2.6 Kantine en terras 

De kantine speelt een belangrijke rol binnen de vereniging. Enerzijds is het dé 

ontmoetingsplek voor leden en supporters, om voor, tijdens of na trainingen en 

wedstrijden gezellig een drankje te nuttigen of iets te eten. Anderzijds vormt de kantine 

regelmatig het toneel voor georganiseerde activiteiten, zoals: feestavonden, lezingen, 

cursussen en andere activiteiten. 

Een goed draaiende kantine is van groot belang voor de club. Om de cruciale rol van de 

kantine de komende jaren te kunnen behouden zijn een aantal investeringen gewenst. 

Aan de voorzijde van de kantine ligt een fraai terras met uitzicht over het hoofdveld en 

veld 2. Een overkapping zou een welkome aanvulling zijn op de huidige situatie, omdat 

het terrasmeubilair dan buiten kan blijven staan en de supporters ook buiten kunnen 

blijven zitten mocht het onverhoopt gaan regenen. 

Daarnaast verdient de kantine zelf ook een opknapbeurt en zal uitbreiding op termijn ook 

aan de orde zijn. 

 

 

6.3 Materialen 

Een voetbalclub kan niet functioneren zonder het gebruik van de juiste materialen. 

Beheer en onderhoud van deze materialen zijn daarom van groot belang. 

 

6.3.1 Materiaalman 

Binnen Boekel Sport zorgt de materiaalman voor beheer en onderhoud van alle 

materialen, zoals: ballen, pillonnen, doeltjes etc. De materiaalman is bij iedere training 

aanwezig en zorgt voor uitgifte van de trainingsmaterialen en inname en controle van de 

materialen na afloop van de training. 

Naast het uitgeven van de trainingsmaterialen zorgt de materiaalman er ook voor dat alle 

teams aan het begin van het seizoen beschikken over alle benodigde materialen, zoals: 

ballen, shirts en trainingspakken. 

Gezien de aanhoudende groei van het ledental en de toenemende werkzaamheden van 

de materiaalman zijn op termijn een of meerdere assistenten noodzakelijk om de 

materiaalman te ondersteunen. 
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6.3.2 Kleding/tenues 

De Commerciële Commissie heeft er voor gezorgd dat nagenoeg alle teams van Boekel 

Sport inmiddels spelen in gesponsorde clubkleding. 

 Selectieteams zijn in de meeste gevallen voorzien van compleet gesponsorde tenues, 

inclusief trainingspakken en bijbehorende tassen 

 De meeste niet selectie-elftallen beschikken over gesponsorde tenues (shirts, broeken 

en sokken) 

 Een aantal teams heeft enkel de beschikking over gesponsorde shirts 

 

Alle gesponsorde kleding wordt gewassen door een aantal vaste personen, de 

zogenaamde ‘wasvrouwen’, die deze taak met veel toewijding vervullen. De club is heel 

tevreden over deze manier van werken en wil de komende jaren dit systeem graag 

handhaven. Door de spreiding van de kleding bij verschillende wasplaatsen is de 

vereniging niet kwetsbaar als er op een bepaald moment iemand uitvalt. Een ander kan 

dan tijdelijk deze taak overnemen. 

 

Jaarlijks, aan het einde van het seizoen, worden alle gesponsorde tenues van de teams 

door de Commerciële Commissie gecontroleerd. Indien een item beschadigd/kapot is, 

wordt in overleg met de betreffende sponsor bekeken of  vervanging/herstel van het item 

noodzakelijk is of dat misschien beter een geheel nieuw tenue kan worden besteld. 

Indien bij de jaarlijkse controle blijkt dat onderdelen van de gesponsorde kleding 

ontbreken, worden deze tegen kostprijs van het item bij het betreffende team in 

rekening gebracht. Deze werkwijze werkt naar tevredenheid en de club wil hier de 

komende jaren dan ook mee doorgaan. 
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7. Normen & Waarden 

 

 

Boekel Sport vindt het belangrijk dat alle leden met plezier kunnen voetballen en zich 

verder kunnen ontwikkelen. Dat daarbij bepaalde normen en waarden gehanteerd 

worden, vindt de club vanzelfsprekend. Boekel Sport wil graag dat spelers, begeleiders, 

trainers, overig kader, ouders en verzorgers zich bewust worden van normen en waarden 

in de voetbalsport. 

 

De vereniging moet een ontmoetingsplaats zijn en blijven, waar leden gezamenlijk met 

plezier en voldoening hun geliefde sport kunnen beoefenen of aanschouwen. Dit vraagt 

om duidelijke (gedrags)regels die daarbij kunnen helpen. Boekel Sport heeft bepaalde 

gedragsregels opgesteld, die verderop in dit hoofdstuk besproken zullen worden. Bij 

overtreding van deze regels kunnen sancties worden opgelegd. Trainers, begeleiders, 

overige kaderleden, vrijwilligers, ouders en verzorgers hebben een belangrijke rol en een 

voorbeeldfunctie bij het uitdragen en bewaken van de opgestelde normen en waarden. 

Deze normen en waarden omvatten de algemene gedragsregels die voor alle leden 

(jeugd en senioren) en bezoekers gelden. Daarnaast zijn er per doelgroep (spelers, 

trainers, begeleiders, overig kader, ouders/verzorgers, bezoekers etc.) specifieke 

gedragsregels opgesteld. 

 

 

7.1 Doelstellingen 

 Implementeren van het opgestelde normen- en waardenbeleid 

 Ontwikkelen van communicatie-uitingen om het normen- en waardenbeleid te 

ondersteunen 

 

 

7.2 Algemene gedragsregels 

Boekel Sport vraagt nadrukkelijk aandacht voor normen en waarden, voor, tijdens en na 

de beoefening van de voetbalsport. Er zijn een aantal algemene regels opgesteld die 

zowel tijdens het voetballen, als tijdens het gebruik en het betreden van het 

voetbalcomplex van toepassing zijn. 

  

7.2.1 De basiswaarden van Boekel Sport zijn: 

 Wij corrigeren elkaar op ongewenst gedrag 

 Wij winnen met z’n allen, maar verliezen ook met zijn allen. Voetbal is immers een 

teamsport. 

 Wij vieren samen onze successen 

 Wij zijn trots op wat we hebben en willen dat graag behouden 

 Boekel Sport biedt aan al haar spelers, gastspelers, scheidsrechters en gasten 

veiligheid en geborgenheid 

 Wij pesten niemand 

 Wij vloeken niet 

 Wij behandelen iedereen gelijk in en buiten het veld 

 Het gebruik van drugs wordt niet getolereerd 

 Wij maken ons niet schuldig aan racistische uitlatingen of gedrag 

 Wij maken ons niet schuldig aan seksueel getint gedrag 

 Wij vertonen geen agressief gedrag en accepteren dat ook niet van anderen 

 Wij zijn het visitekaartje. Bedenk te allen tijde dat je een reclamebord bent van Boekel 

Sport. Zorg voor positieve reclame. 
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7.2.2 Wat zijn onze uitgangspunten? 

Voetbal is een teamsport, die je met elkaar en met de tegenstander gezamenlijk 

beoefent. Zonder samenspel geen voetbal en zonder tegenstander geen voetbal.  

 We sporten met elkaar, dus ook met de tegenstander 

 We gedragen ons altijd sportief, ook als anderen minder sportief zijn 

 We hebben altijd respect voor de scheidsrechter, ook als deze een fout maakt 

 De winnaar is degene die ook tegen zijn verlies kan 

 Sport is er voor iedereen, niet alleen voor uitblinkers 

 Bij een teamsport is de speler er voor het team en het team is er voor de speler 

 Door sport leren mensen hun grenzen ontdekken en verleggen 

 Sport geeft mensen zelfkennis en zelfvertrouwen 

 

7.2.3 Op en rond het sportcomplex 

Het sportcomplex is van ons allemaal. Wees er zuinig op en zorg dat het netjes blijft. 

Denk daarbij in ieder geval aan de volgende punten:  

 Maken we rommel, dan ruimen we dat zelf op 

 Er wordt geen glas- en aardewerk vanuit de kantine mee naar buiten genomen. Ga je 

op het terras zitten, dan is dat geen probleem, maar breng het dan zelf even terug.  

 Zitten doen we op de daarvoor bestemde stoelen, dus niet op tafels 

 Velden zijn geen oversteekplaats, maar zijn om op te voetballen. Loop dus om het veld 

heen als je naar de andere kant moet.  

 Blijf tijdens een wedstrijd achter de reclameborden/omheining 

 Fietsen, brommers en scooters worden in de daarvoor bestemde rekken in de 

fietsenstalling geplaatst 

 Auto's worden geparkeerd op het daarvoor bedoelde parkeerterrein 

 Toegangswegen naar de velden worden in het belang van de veiligheid vrijgehouden 

 Matig je snelheid in de nabijheid van het sportcomplex 

Degene die zich niet aan bovenstaande regels houdt,  wordt daar op aangesproken.  

 

 

7.3 Gedragsregels voor de speler 

De spelers zijn als de leden van Boekel Sport de kern van de voetbalvereniging.  

 

De speler:  

 Is sportief, vertoont teamgeest als onderdeel van een team en helpt en steunt zijn 

medespelers in het veld 

 Neemt in principe deel aan alle trainingen en wedstrijden en meldt zich tijdig af bij zijn 

trainer/leider als hij niet aan een training of wedstrijd kan deelnemen 

 Is bij de training minimaal 15 minuten voor aanvang aanwezig 

 Is voor een wedstrijd op het aangegeven tijdstip aanwezig  

 Draagt tijdens de wedstrijd het tenue van Boekel Sport, maar niet tijdens de training 

 Tassen, jassen en trainingspakken die eventueel gesponsord zijn, worden alleen voor 

Boekel Sport activiteiten gebruikt 

 Heeft respect voor de tegenstander, de leider en het publiek  

 Accepteert de beslissingen van de scheidsrechter en de grensrechters, ook al is de 

speler het daar niet mee eens 

 Is zuinig op alle materialen die gebruikt mogen worden, dus ook op de velden en 

kleedkamers 

 Klopt vuile schoenen buiten het kleedlokaal af en maakt ze schoon alvorens het 

kleedlokaal in te gaan 

 Dient na de training en na de wedstrijd te douchen 

 Helpt mee met het schoonmaken van de kleedkamer 

 Meldt aan de leider of vertegenwoordiger van de vereniging als iets kapot is gegaan  

 Laat geen waardevolle spullen achter in de kleedkamer, maar geeft deze in bewaring 

bij de trainer of begeleider 
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 Helpt desgevraagd mee met het verzamelen van materialen na de training 

Komt een speler niet naar de training en/of wedstrijd zonder zich tijdig af te melden dan 

zal een trainer of leider passende maatregelen treffen.  

 

 

7.4 Gedragsregels voor de begeleider 

Alle andere omschreven gedragsregels gelden ook voor de begeleider/leider.  

 

De begeleider:  

 Heeft een voorbeeldfunctie voor het team 

 Heeft respect voor spelers, ouders/verzorgers, scheidsrechters, grensrechters en 

tegenstanders 

 Leert spelers wat de spelregels en afspraken zijn waar iedereen zich aan moet houden 

 Benadert spelers nooit negatief en maakt ze niet belachelijk als zij een fout maken of 

een wedstrijd verliezen. Leden voetballen immers voor hun plezier en willen iets leren. 

 Leert spelers ook dat verliezen net zo bij de sport hoort als winnen. Balen van een 

nederlaag mag, maar op een normale manier. 

 Is op tijd aanwezig voor uit- en thuiswedstrijden 

 Verzorgt in overleg met de trainer de opstelling en coaching van het team tijdens de 

wedstrijden 

 Zorgt voor toezicht in de kleedkamer bij uit- en thuiswedstrijden. Ze zijn zoveel 

mogelijk met twee personen aanwezig. 

 Is verantwoordelijk voor het wedstrijdmateriaal (tenue, ballen, waterzak etc.) 

 Is verantwoordelijk voor het regelen van het vervoer bij uitwedstrijden 

 Verzorgt het invullen en verder afhandelen van het wedstrijdformulier  

 

Van een begeleider wordt verder verwacht dat deze:  

 Geen alcohol (en ook geen tabak) gebruikt tijdens het begeleiden van een team 

 Het opruimen van de doelen, het opklappen van de netten en de hoekvlaggen 

organiseert als er geen wedstrijd meer wordt gespeeld 

 Het schoonmaken van de kleedkamer organiseert bij uit- en thuiswedstrijden 

 Indien mogelijk de trainingen van zijn team bezoekt 

 Deelneemt aan de leidersvergaderingen en eventuele andere overlegvormen die 

binnen de vereniging worden georganiseerd 

 Teamkleding goed beheert 

 Er op toeziet, dat gesponsorde tenues, tassen, jassen en trainingspakken alleen voor 

Boekel Sport activiteiten gebruikt worden. Bij verlies of beschadiging verwijzen we 

naar paragraaf 6.3.2 ‘Kleding/tenues’. 

 Bij afgelasting of wijziging van een wedstrijd tijdig zijn spelers hierover informeert  

 Wangedrag of andere problemen rapporteert aan de groepscoördinator en in 

uitzonderlijke gevallen de vertrouwenspersoon van de vereniging. Bij wangedrag van 

de jeugdspelers worden tevens de ouders/verzorgers ingelicht.  

 

 

7.5 Gedragsregels voor de trainer 

Alle andere omschreven gedragsregels gelden ook voor de trainer.  

 

De trainer:  

 Heeft respect voor spelers, ouders/verzorgers en begeleiders 

 Leert spelers wat de spelregels en afspraken zijn waar iedereen zich aan moet houden 

 Benadert spelers nooit negatief en maakt ze niet belachelijk als zij een fout maken of 

een wedstrijd verliezen. Leden voetballen immers voor hun plezier en willen iets leren. 

 Leert spelers ook dat verliezen net zo bij de sport hoort als winnen. Balen van een 

nederlaag mag, maar op een normale manier. 

 Ziet er op toe dat zuinig wordt omgegaan met de velden 
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 Brengt spelers passie bij voor het spel 

 Is verantwoordelijk voor de trainingsmaterialen (ballen, hesjes, pionnen, doelen etc.)  

 Zorgt dat het veld na de training (op tijd) leeg is van gebruikte materialen  

 Bepaalt in samenspraak met de begeleiders de opstelling van het team 

 

Van een trainer wordt verder verwacht dat deze:  

 Geen alcohol (en ook geen tabak) gebruikt tijdens het trainen van een team 

 Het opruimen van de doelen, het opklappen van de netten en de hoekvlaggen 

organiseert als er geen training meer wordt gegeven 

 Het schoonmaken van de kleedkamer organiseert bij trainingen 

 Deelneemt aan de leidersvergaderingen en eventuele andere overlegvormen die 

binnen de vereniging worden georganiseerd 

 Er op toeziet dat de spelers op een training rekening houden met de 

weersomstandigheden en de daarbij passende kleding dragen 

 Bij afgelasting of wijziging van een training tijdig zijn spelers hierover informeert  

 Wangedrag of andere problemen rapporteert aan de desbetreffende coördinator, 

contactpersoon of vertegenwoordiger van de vereniging. Bij wangedrag van de 

jeugdspelers worden tevens de ouders/verzorgers ingelicht.  

 

 

7.6 Gedragsregels voor de ouders/verzorgers van de (jeugd)speler 

Alle andere omschreven gedragsregels gelden ook voor de ouders/verzorgers.  

 

De ouder/verzorger:  

 Is een voorbeeldig supporter en geeft het goede voorbeeld door respect te hebben 

voor iedereen op en om het veld 

 Blijft tijdens de wedstrijd achter de reclameborden/omheining en/of buiten de lijnen 

van het veld (op een half veld liefst aan de kopkanten) 

 Bemoeit zich niet met de begeleiding van het team, welke door trainers en begeleiders 

wordt verzorgd. En komt dus ook niet in de kleedkamer tijdens de rust, tenzij de 

begeleiding daar nadrukkelijk om vraagt.  

 

Van de ouders/verzorgers wordt verwacht dat zij:  

 Een voorbeeld zijn voor de jeugd. Kinderen kopiëren immers het gedrag van ouderen.  

 Spelers positief aanmoedigen, maar geen technische en tactische aanwijzingen geven 

 Hun kind stimuleren om te spelen volgens de geldende regels 

 Hun kind nooit belachelijk maken en geen uitbrander geven als er een fout is gemaakt 

of de wedstrijd is verloren 

 Meedoen in het wasschema van de tenues, indien noodzakelijk 

 Helpen bij het vervoer van het team naar een uitwedstrijd 

 Er voor zorgen dat hun kind op tijd aanwezig is voor een training of een wedstrijd 

 Er op toezien dat hun kind zich op tijd afmeldt voor een training of een wedstrijd 

 Op tijd de contributie voldoen 

 Kritiek, op- en/of aanmerkingen op training, begeleiding of organisatie melden bij de 

groepscoördinator of in uitzonderlijke gevallen bij de vertrouwenspersoon van de 

vereniging 

 

 

7.7 Gedragsregels voor de vrijwilliger 

Voor elke vrijwilliger, wel of niet voetbal betrokken, geldt dat hij een belangrijke rol 

speelt in het slagen van de gedragscode. Ook voor deze groep zijn bepaalde 

gedragsregels opgesteld, waaraan zij zich dingen te houden. 
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De vrijwilliger:  

 Dient er op toe te zien dat de ruimtes die gebruikt worden tijdens de activiteiten netjes 

en schoon worden achtergelaten 

 Neemt bij constatering van wangedrag, overtredingen van de gedragscode en 

dergelijke, contact op met de begeleider van het desbetreffende team of indien dit niet 

mogelijk is met de groepscoördinator 

 Fungeert als voorbeeld en gedraagt zich te allen tijde sportief 

 Maakt geen verbale of non-verbale beledigingen naar anderen en kwetst niemand 

 Heeft respect voor anderen en is zuinig op kleding en materialen van Boekel Sport 

 

 

7.8 Gedragsregels voor toeschouwer 

 

De toeschouwer: 

 Gedraagt zich op zijn best. Vermijdt schreeuwen, schelden en beledigen van spelers, 

spelleiding of andere toeschouwers 

 Toont respect voor de tegenstander. Zonder hen kan een wedstrijd niet gespeeld 

worden. 

 Respecteert de beslissingen van de scheidsrechter en zijn assistenten 

 Maakt niemand belachelijk en lacht niemand uit als zij falen of de fout ingaan. Spelers 

van Boekel Sport zijn geen professionals, beoordeel hen dan ook niet zo. 

 Blijft te allen tijde sportief en positief 

 Ruimt zijn eigen rommel op langs het veld, op het terras en in de kantine 

 Steunt zijn favorieten tijdens uitwedstrijden en gedraagt zich volgens de normen en 

waarden van Boekel Sport. Goed voorbeeld doet goed volgen. 

 Uit zijn kritiek bij diegene op wie het van toepassing is of diens coördinator, maar niet 

onderling met anderen 

 

 

7.9 Alcohol, tabak, drugs, discriminatie en seksuele intimidatie 

Het geven van het goede voorbeeld door volwassenen is van groot belang. Dit komt 

omdat alcohol, tabak en drugs niet alleen volwassenen aangaat, maar in heel veel 

gevallen juist kinderen. Daarom dienen onderstaande zaken apart vernoemd te worden: 

 Alcohol en tabak zijn middelen die onze gezondheid schaden. Gebruik ze met mate en 

zeker niet op het veld of in de kleedkamers. Ben er van bewust dat het gebruik van 

alcohol en tabak in het bijzijn van kinderen een slecht voorbeeld is voor deze kinderen.  

 Het nuttigen van alcoholische dranken in de bestuurskamer is op zaterdag niet 

toegestaan 

 Het nuttigen van alcoholische dranken in de kantine is op zaterdag voor 15.00 uur niet 

toegestaan. Hierbij wordt de leeftijdsgrens van de drank en horecawet gehanteerd. 

 Het is ten strengste verboden te roken in de kleedlokalen, kantine en alle andere 

gebouwen van Boekel Sport 

 Drugsbezit en drugsgebruik in en om het sportveld is niet toegestaan en zal direct 

leiden tot een veld/complexverbod 

 Discriminatie, seksuele intimidatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, 

irriteren of kwetsen van wie dan ook, wordt niet geaccepteerd en kan aanleiding zijn 

voor sancties 

 

7.10 Vertrouwenspersoon 

NOC/NSF heeft zich ten doel gesteld dat sociale veiligheid gewaarborgd dient te zijn in 

elke sport vereniging. Deze veiligheid wordt geweld aangedaan als mensen niet goed met 

elkaar omgaan. Ongewenste gedragingen die zich bijvoorbeeld kunnen uiten middels 

seksuele intimidatie. Het is met name dit aspect waar de NOC/NSF binnen 

sportverenigingen aandacht voor vraagt en bindende afspraken over wil maken.  

Seksuele intimidatie dient niet voor te komen binnen een sportvereniging. 
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NOC/NSF stelt vertrouwenscontactpersonen aan, binnen elke sportvereniging van 

Nederland. Binnen Boekel Sport is voor de komende jaren ook een vertrouwenspersoon 

aangesteld. Meer informatie over deze vertrouwenspersoon is te vinden op de website. 

 

 

7.11 Activiteiten voor leden buiten het complex van Boekel Sport 

Wij stimuleren het organiseren van activiteiten in teamverband. Dit kan de teamspirit 

alleen maar verhogen. Hierbij moeten wel een paar regels in acht worden genomen: 

 Bij het organiseren van activiteiten voor leden buiten het Boekel Sport complex (door 

de teams zelf), moet er altijd rekening worden gehouden dat er voldoende toezicht is 

op alle in deze normen en waarden opgestelde regels 

 Alle verantwoording van dit soort activiteiten valt, in het geval van jeugdleden, onder 

leiding van de ouders die dit soort activiteiten organiseren 

 Voor seniorenleden geldt, dat een niet-Boekel Sport activiteit valt onder de 

verantwoordelijkheid van degene die het organiseert 

 

 

7.12 Melden overschrijding van normen en waarden 

Bij overschrijding van de omschreven normen en waarden, kan te allen tijde het bestuur 

worden aangesproken. 

 

Waar kan ik mijn klacht/opmerking nog meer melden? 

 Bij de begeleider/trainer van het betreffende team 

 Bij de groepscoördinator 

 Bij de vertrouwenspersoon in uitzonderlijke gevallen 

 Bij de zaterdag-/zondagopvang/wedstrijdcoördinator 

 Bij leden van de Jeugdcommissie 

 Bij leden van het bestuur 

 

De melding wordt ontvangen en verwerkt in een meldingsformulier. Indien er direct actie 

moet worden ondernomen zal het dagelijks bestuur dit op zich nemen. Is het 

noodzakelijk om de melding verder te onderzoeken, dan zal het bestuur hiervoor iemand 

aanwijzen. Het meldingsformulier zal worden besproken in de bestuursvergadering en 

maatregelen die nodig zijn zullen op het formulier worden vermeld. 

Degene die de melding heeft doorgegeven, zal altijd op de hoogte worden gesteld over 

de afhandeling van zijn melding. 

 

 

7.13 Sancties 

Een overtreding van de gedragsregels kan leiden tot sancties, die door de club worden 

opgelegd. Afhankelijk van de ernst van de overtreding zullen er passende maatregelen 

worden genomen. 
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8. Personeel 

 

 

Boekel Sport streeft ernaar een gezellige, sociale, veilige en maatschappelijk 

verantwoorde sportvereniging te zijn voor de gehele Boekelse gemeenschap. Boekel 

Sport wil graag iedereen die zich bij de club betrokken voelt op een leuke en duurzame 

manier aan de club binden. Onder het motto ‘Boekel Sport een leven lang’ zal er vanuit 

een brede en integrale aanpak gekeken worden naar het optimaal en langdurig inzetten 

van leden, vrijwilligers, bestuur en personeel  binnen alle lagen van de vereniging. Om 

dit te realiseren zijn er op het gebied van personeel een aantal doelstellingen 

geformuleerd. 

 

 

8.1 Doelstellingen 

 Optimaliseren van instroom, begeleiding en deskundigheidsbevordering van 

vrijwilligers binnen de vereniging (in de ruimste zin van het woord) 

 Optimaliseren van de interne doorstroming en verlengen van betrokkenheid bij de 

vereniging (van jong tot oud, een heel leven lang) 

 Meer focus op het behoud van clubmensen en beter benutten van de beschikbare 

(voetbal)kennis 

 

 

8.2 Nieuwe leden  

Het is belangrijk dat Boekel Sport beschikt over een goede aanwas van nieuwe 

(jeugd)leden en vrijwilligers. Om deze aanwas in stand te houden, zal de club gerichte 

acties moeten ontwikkelen. Je kunt hierbij denken aan: 

 Advertenties in lokale weekbladen, clubblad D’n Aftrap, internet en via directe 

correspondentie naar leden en vrijwilligers 

 Organiseren schooltoernooi voor diverse leeftijdscategorieën 

 Organiseren van kennismakingstrainingen voor nieuwe leden  

 Voorlichtingsavonden voor geïnteresseerde ouders en vrijwilligers 

 Actieve benadering van (oud-)selectiespelers voor diverse vrijwilligersfuncties (trainer, 

leider, bestuur etc.) 

Vooral het adverteren en het organiseren van schooltoernooien en kennismakingsdagen 

moet tijdig plaatsvinden. Het keuzemoment voor het aan- en afmelden bij 

sportverenigingen zal daarbij als uitgangspunt gelden. Hierin is een belangrijke rol 

weggelegd voor de PR-commissie, het bestuur en de Jeugdcommissie van Boekel Sport. 

 

 

8.3 Instroom en begeleiding 

Boekel Sport streeft ernaar iedereen op een eenduidige en duidelijke manier te 

introduceren binnen de club, waardoor een vroegtijdige uitstroom van leden of een valse 

start voorkomen wordt. Hoe sneller iemand op zijn plaats is, hoe beter iemand zich voelt 

en dus functioneert. Afhankelijk van de soort instroom kan er gebruik worden gemaakt 

van de volgende activiteiten of instrumenten: 

 Voorlichtingsbijeenkomst voor ouders en nieuwe vrijwilligers, inclusief rondleiding 

 Standaard aanmeldingsformulier nieuwe leden (onder andere met e-mailadres in 

verband met efficiënte en eenvoudige communicatie met leiders en trainers, bel- en 

mailinglijsten)  
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 Introductieboekje (jeugd)leiders: 

- Algemene informatie (welkomstwoord bestuur, belangrijke telefoonnummers en 

e-mailadressen, bestuursleden, commissies, groepscoördinatoren per 

leeftijdscategorie etc.) 

- Belangrijke gedragsregels voor leiders (Normen en Waarden) 

- Handige tips (bellijsten, e-mailadressen teamleden, rijschema’s, wisselschema’s) 

- Spelregels voetbal (per leeftijdscategorie) 

- Afgelastingen/Competitieprogramma 

- Invullen wedstrijdformulieren 

- Blessures (uitleg preventieve maatregelen, geblesseerd, wat nu?) 

- Samenvatting belangrijkste onderwerpen uit het Voetbalontwikkelingsplan 

- Voor overige informatie (verwijzing naar internetpagina Boekel Sport en KNVB) 

 Introductiebijeenkomst voor jeugdtrainers door Technisch Jeugdcoördinator: 

- Uitreiken/beschikbaar stellen trainingshandboek/materialen 

- Rondleiding, uitleg trainingsmaterialen en richtlijnen accommodatie en velden 

- Uitleg Voetbalontwikkelingsplan 

- Voorstellen aan coördinator per leeftijdscategorie (mentor/buddy) 

 Organiseren trainingsworkshops voor jeugdtrainers, voor aanvang seizoen (basiskennis 

vergroten) 

 Actieve ondersteuning en begeleiding door groepscoördinator tijdens de eerste weken, 

daarna langzaam loslaten 

 Periodieke evaluatiegesprekken/bijeenkomsten met leiders en trainers  

 

 

8.4 Doorstroming en behoud 

Het vasthouden van leden en vrijwilligers is erg belangrijk. Hiermee blijft kennis 

behouden voor  de club en het draagt ook bij aan het versterken van de clubcultuur en 

de sfeer binnen de club. Mogelijkheden om leden te behouden en een goede 

doorstroming te bevorderen zijn: 

 Organiseren van een algehele seizoensafsluiting, met bijvoorbeeld: 

- wedstrijden van kinderen tegen ouders (tevens startpunt volgend seizoen) met 

medewerking van kantine en de activiteitencommissie 

- een gala-avond 

 Tijdige inventarisatie uitstroom van leden, vrijwilligers en (jeugd)trainers. Navragen 

reden vertrek en bekijken naar mogelijkheden tot behoud voor de club (maatwerk). 

 Organiseren overgangsgesprekken (junioren, senioren, trainers en leiders) 

 Ontwikkelen van het kennisniveau en binding van leden en vrijwilligers door middel 

van het aanbieden en faciliteren van: 

- Workshops door trainer A-selectie 

- (Oud-)selectiespelers technische ondersteuning laten geven aan (jeugd)trainers 

(mentor/buddy) 

- Aanbieden diverse opleidingen aan leden en vrijwilligers (BHV, EHBO, 

groenvoorziening etc.)  

- Trainerscursussen KNVB 

- Maatschappelijke stages (binnen de club, maar ook bij onze sponsoren) 

- Schoolstages (binnen de club, maar ook bij onze sponsoren) 

 Goede begeleiding bij (langdurige) blessures of ziekte door (jeugd)leiders en trainers. 

Het is belangrijk om langdurig geblesseerden of zieken te blijven betrekken bij het 

team of de club. Bijvoorbeeld in een rol als leider, vrijwilliger of een andere rol. 

Hiermee wordt voorkomen dat langdurig geblesseerde leden uiteindelijk af zullen 

haken. De juiste aandacht op het juiste moment is hierbij essentieel, een 

beterschapskaartje of de speler een keertje ophalen om naar een wedstrijd te gaan 

kijken kan al voldoende zijn. 
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 Inzetten van de zogenaamde Treur- en Jubelpot bij positieve of minder positieve 

persoonlijke gebeurtenissen van clubleden, zoals: een geboorte, trouwerij of 

overlijden. Om gebruik te kunnen maken van de Treur- en Jubelpot dient contact te 

worden opgenomen met het dagelijks bestuur. 

 Monitoren en strikt naleven van het Jubilarissenbeleid tijdens de jaarlijkse 

Nieuwjaarsborrel. (Voor exacte richtlijnen zie protocol KNVB) 

 

 

8.5 Uitstroom 

Het is voor Boekel Sport belangrijk om te achterhalen waarom leden of vrijwilligers de 

club verlaten. Het goed vastleggen en evalueren van vertrekredenen kan helpen bij het 

verbeteren van het beleid en het langer behouden van onze clubmensen. Een 

afmeldingsformulier met reden van afmelding zal hiervoor door de ledenadministratie 

consequent bijgehouden moeten worden. De uitkomsten zullen jaarlijks met het bestuur 

geëvalueerd moeten worden. Op basis van de uitkomsten zal het bestuur gerichte 

verbeteracties kunnen uitzetten. 

 

 

8.6 Vrijwilligerscommissie 

Boekel Sport kan als vereniging alleen functioneren wanneer er voldoende vrijwilligers 

zijn om de activiteiten van de vereniging te ondersteunen. Deze vrijwilligers zijn binnen 

de club in grote getalen aanwezig en vormen de ruggengraat van de vereniging. Omdat 

het aantal vrijwilligers binnen Boekel Sport de laatste jaren is gegroeid, is er behoefte 

ontstaan om de activiteiten en vooral de ‘vraag en aanbod kant’ van het vrijwilligerswerk 

meer te structureren. Hiervoor wil Boekel Sport een vrijwilligerscommissie in het leven 

roepen. Deze vrijwilligerscommissie zal als belangrijkste taken krijgen: het werven, 

monitoren en sturen van de vrijwilligers binnen Boekel Sport. Dit alles in samenspraak 

met de diverse commissies binnen de vereniging.  
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9. Activiteiten 

 

 

Voetbal is het grootste sociale netwerk van Nederland. Niets verbindt zo als voetbal, 

dwars door alle lagen van de bevolking heen. Meer dan 1,2 miljoen Nederlanders houden 

ervan het spelletje te spelen en vele miljoenen houden ervan het spelletje te bekijken. 

Daarmee alleen al is de maatschappelijke betekenis van voetbal ontzettend groot. 

 

Ook Boekel Sport speelt een belangrijke rol in het dagelijks leven van veel mensen in 

Boekel en omstreken. Betrokkenheid van onder andere spelers, ouders, vrijwilligers, 

supporters en sponsors bij onze vereniging wordt daarom gekoesterd. Deze mensen 

zorgen immers voor sfeer binnen de club en dragen daarmee hun steentje bij aan de 

clubcultuur. Door het organiseren van activiteiten wordt gestreefd om de betrokkenheid 

bij de club verder te vergroten.   

 

Binnen Boekel Sport zorgt de activiteitencommissie voor het organiseren van deze 

activiteiten. Om de komende jaren deze belangrijke rol binnen de club te kunnen blijven 

vervullen, zijn er een aantal doelstellingen geformuleerd.  

 

 

9.1 Doelstellingen 

 Opstellen van een jaarlijkse, gevarieerde activiteitenkalender voor alle leeftijdsgroepen 

binnen de club 

 Optimaliseren van succesvolle activiteiten en bedenken van nieuwe activiteiten 

 Per leeftijdscategorie in kaart brengen aan welke activiteiten behoefte is en daarop 

inspelen 

 Verhogen van de sfeer binnen de club en versterken van de clubcultuur 

 Jaarlijks een activiteitenbudget bepalen en toegewezen krijgen vanuit het bestuur om 

activiteiten te organiseren  

 Opstellen van een jaaragenda om de structuur binnen de commissie te verbeteren 

 

 

9.2 Activiteitenkalender 

Het streven is om elk jaar in kaart te brengen aan welke activiteiten er behoefte is per 

doelgroep binnen Boekel Sport. Vervolgens wordt er in overleg met verschillende 

commissies een activiteitenkalender opgesteld waarin de te organiseren activiteiten, de 

doelgroepen en het financiële plaatje zijn opgenomen. De activiteitenkalender vermeldt 

een groot aantal terugkerende activiteiten die gelden voor alle leden van Boekel Sport. 

Verder zullen er doelgroep specifieke activiteiten worden vermeld, die uit het onderzoek 

onder de leden naar voren zijn gekomen. 

Aan het einde van het seizoen zal er een evaluatie plaatsvinden om het succes van de 

activiteiten te bespreken en nieuwe activiteiten te bedenken. 

 

Getracht wordt om de activiteiten zoveel mogelijk op het eigen sportpark te laten 

plaatsvinden. Daarnaast is er vanuit de activiteitencommissie de wens om jaarlijks een 

budget beschikbaar gesteld te krijgen vanuit het bestuur, zodat de activiteitencommissie 

zich kan focussen op het organiseren van de activiteiten zelf. 

 

 

9.3 Speciale aandacht voor nieuwe leden 

Boekel Sport vindt het belangrijk dat nieuwe leden zich direct thuis voelen binnen de 

club. De eerste indruk die zij krijgen van de club, is dus erg belangrijk. De ‘opvang van’ 
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en ‘communicatie naar’ nieuwe jeugdspelers en hun ouders verdient daarom extra 

aandacht. Is de eerste indruk goed en voelen ze zich direct thuis, dan kunnen deze 

nieuwe spelers en hun ouders op termijn weleens belangrijke schakels gaan vormen 

binnen de club. 

 

Door het organiseren van specifieke activiteiten voor deze doelgroep kan de 

activiteitencommissie ervoor zorgen, dat zij zich sneller thuis gaan voelen bij Boekel 

Sport. 

 


