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Voorwoord 
Voor u ligt het Beleidsplan Voetbal, Cultuur & Activiteiten 2022 – 2026 van de voetbalvereniging SC 
Bolsward. Dit plan volgt op het vorige beleidsplan, dat in 2020 afliep. Vanwege een voetballoze periode 
door Corona, maar vooral ook door de herstructurering van de organisatie van de vereniging, heeft dit 
plan op zich laten wachten.  
 
In de afgelopen periode zijn er verschuivingen geweest in de organisatie en ambitie van de vereniging, 
waarmee het beleidsplan opnieuw passend gemaakt moest worden voor de grote vereniging die we 
inmiddels zijn geworden. Een grote vereniging vraagt om een andere structuur, veel (vrijwillige) inzet en 
adequate communicatie. 
 
Er is voor gekozen om de aansturing naar en rondom het voetbal te laten lopen langs twee lijnen, te 
weten Voetbalzaken en Cultuur & Activiteiten. Het hoe en waarom leest u in dit beleidsplan. Er wordt 
inzicht gegeven hoe het voetbal is ingepast in de nieuwe structuur, en wat de leden in de vereniging 
mogen verwachten t.a.v. alle voetbal gerelateerde zaken.  
 
De organisatorische verandering is de reden dat we bij SC Bolsward niet meer spreken over een 
Voetbaltechnisch Beleidsplan (VTBP), maar liever spreken over een Beleidsplan Voetbal, Cultuur & 
Activiteiten (Beleidsplan VCA). Het beleidsplan helpt de vereniging inkleuring te geven aan haar 
ambities. Het beschrijven van realistische doelstellingen die praktisch uitvoerbaar zijn, maar ook het 
terug kunnen lezen van de mores binnen de vereniging, dat is de doelstelling die we bij het opstellen 
hebben gehanteerd.  
 
Eens in de vier jaar wordt het Beleidsplan VCA herzien, en vastgesteld door het bestuur. Naast dit plan 
worden jaarlijks een aantal speerpunten vastgesteld in een jaarplan, en zijn de doorlopende acties in de 
tijd zichtbaar gemaakt in de jaarkalender. Met deze plannen als basis wordt in de komende jaren verder 
gebouwd aan SC Bolsward.  
 
Met veel plezier hebben bestuursleden, coördinatoren en aanspreekpunten, aan dit plan uitwerking 
gegeven. Veel dank is verschuldigd aan allen die hier een bijdrage aan hebben geleverd.  
Het is de koers voor de komende jaren, de uitvoering daarvan gaan we in de komende jaren samen 
verder oppakken! 
 
We wensen iedereen veel inspiratie en leesplezier toe. 

 

Marius den Otter – Bestuurslid Cultuur & Activiteiten 

Gerrit Teerenstra  – Bestuurslid Voetbalzaken 

 

  

Voorliggend beleidsplan Voetbal, Cultuur & Activiteiten is vastgesteld door het bestuur. 

Dit beleidsplan geeft inzicht in de koers van de vereniging SC Bolsward, met name t.a.v. Voetbalzaken, Cultuur 

& Activiteiten. Het biedt een weergave van de organisatie, en de afspraken die zijn gemaakt om e.e.a. in 

goede banen te leiden. Ook geeft het inzicht in de stappen die komende jaren nog gezet zullen gaan worden. 

Gedurende de looptijd van dit beleidsplan kunnen aanpassingen nodig zijn, voor die onderwerpen die we niet 

hebben kunnen voorzien. Dit zou kunnen leiden tot een nieuwe versie van het plan, op onderdelen.  



Inleiding 
Nadat in 2015 de fusie werd ingezet, heeft SC Bolsward een periode gekend met mooie en helaas ook 
minder mooie ontwikkelingen. Een periode met beperkte mogelijkheden voor voetbal, vanwege de 
COVID-19 maatregelen, heeft ertoe geleid dat er ook een aantal leden de voetbalsport vaarwel heeft 
gezegd. Ook heeft de keuze voor zaterdagvoetbal haar sporen nagelaten. Het aantal leden is daarmee 
een tijdje teruggelopen, maar we zitten inmiddels weer in de lift.  
 
SC Bolsward is desondanks altijd een grote voetbalvereniging gebleven, en de gezonde ambities uit het 
vorige beleidsplan zijn grotendeels behaald. In het afgelopen seizoen 2021-2022 speelde SC Bolsward 
met 30 jeugdteams, 6 seniorenteams heren, 2 seniorenteams vrouwen en 1 zaalteam in 
competitieverband. Daarnaast heeft ook het G-voetbal een vaste plek gekregen in de vereniging. Het 
komende jaar zien we deze aantallen alweer groeien. 
 
Een vereniging met dit volume mag sportieve ambities nastreven, waarmee de groei – op welke wijze 
dan ook – zichtbaar en voelbaar wordt. De vereniging hecht veel waarde aan de identiteit van en sfeer 
binnen de vereniging. Er is een goede balans tussen prestatie en recreatie, tussen sportief en 
maatschappelijk, maar vooral tussen Voetbal, Cultuur & Activiteiten.  
 
Om deze ambities waar te kunnen maken is het van belang dat er een Beleidsplan Voetbal, Cultuur & 
Activiteiten bij SC Bolsward aanwezig is. Het plan beschrijft hoe we georganiseerd zijn, hoe de mores is, 
en welke doelstellingen er worden nagestreefd. Vanuit dit plan vindt ook verwijzing plaats naar de 
voetbaltechnische uitwerking, zoals die wordt gehanteerd als rode draad bij de verschillende teams.  
 
SC Bolsward wil de mogelijkheid bieden om binnen de vereniging actief en passief bezig te zijn met 
voetbal en alle hieraan gerelateerde activiteiten. We willen een vereniging zijn waar alle leden en 
vrijwilligers zich thuis voelen en niet-leden zich welkom voelen. Naast de geboden voetbaltrainingen en 
wedstrijden is er een rijk gevuld activiteiten programma, voor alle leden en vrijwilligers. SC Bolsward is 
zich ervan bewust dat ze inmiddels meer is dan alleen een voetbalvereniging.  
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1. Hier staan we voor bij SC Bolsward 
 

1.1 De missie  
SC Bolsward wil een sportvereniging zijn die bij de inwoners van de regio Bolsward bekend staat als een 
vereniging die op hoog niveau presteert, die een uitstekende jeugdopleiding biedt en waar iedereen, 
ongeacht afkomst, overtuiging of prestatieniveau zich thuis voelt en met plezier de sport beoefent. 
 
SC Bolsward wil een vereniging zijn die een maatschappelijk en sportief partner is voor de gemeente, 
het onderwijs en andere sportverenigingen. SC Bolsward werkt graag samen met anderen waar het de 
visie van SC Bolsward ondersteunt. In de visie van SC Bolsward is er in Bolsward één voetbalvereniging, 
met groot aanbod van spelers en vrijwilligers, waardoor zowel de sportieve als de organisatorische 
ambitie haalbaar wordt geacht.   
 
Bij SC Bolsward kun je als jeugdspeler een uitstekende voetbalopleiding genieten, waarbij persoonlijke 
doelen kunnen worden nagestreefd. Er is ruimte voor recreatief voetbal in basisteams en 
prestatievoetbal in selectieteams, ieder op passende wijze gefaciliteerd.  
 
Bij alle selectieteams is de intentie om gediplomeerde en ervaren trainers aan te stellen, dit komt toe 
aan de prestatie en ambitie. Daar waar veel taken worden ingevuld door vrijwilligers, biedt SC Bolsward 
de ruimte om trainingen en opleidingen te volgen die hen helpen. SC Bolsward geeft de voorkeur aan 
het bieden van opleiding en training, als beloning voor vrijwilligers. Daar waar een diploma gevraagd 
wordt zal ook een passende financiële vergoeding geboden worden. 
 

1.2 De visie  
In de visie van SC Bolsward heeft de sportvereniging meerdere doelen. Deze doelen liggen op sportief, 
maatschappelijk en sociaal vlak.  
 
Het sportieve doel: 
Het beoefenen van de voetbalsport in competitieverband op een zo hoog mogelijk niveau. Het bieden 
van een kwalitatief hoogwaardige voetbalopleiding aan alle jeugd, met hoogwaardige trainers voor 
selectieteams. Het resultaat is hierbij zichtbaar in het niveau van de seniorenteams. Zo streeft het 
eerste herenteam naar het niveau van een stabiele zaterdag tweedeklasser, het eerste damesteam 
streeft naar een hoge klassering als derdeklasser. 
 
Het maatschappelijke doel: 
Het verenigen van mensen via de (voetbal)sport, en het actief bevorderen van 
samenwerkingsverbanden met diverse organisaties op het gebied van sport, onderwijs, welzijn en zorg. 
Het bevorderen van de gezondheid door beweging, inspanning en leveren van sportieve prestaties. 
 
Het sociale doel: 
Voor alle leden is het mogelijk de voetbalsport te bedrijven, ongeacht het niveau dat men haalt. De 
vereniging bevordert de sociale contacten tussen leden, kaderleden en vrijwilligers. Naast de vele 
spelende leden biedt SC Bolsward ook een thuis voor niet-spelende leden en donateurs. Binnen de 
vereniging in gezamenlijkheid zorgen voor voldoende vrijwilligers, om de vele taken in te vullen. Samen 
maken we de vereniging gezond!  
 



1.3  De sportieve doelstelling uitgelicht 
Om de visie te kunnen verwezenlijken is het belangrijk een aantal concrete sportieve doelstellingen te 
formuleren. “Zich met veel plezier optimaal kunnen ontplooien in voetballen” betekent - vrij vertaald -  
voor spelende leden, dat SC Bolsward het voetbal aanbiedt aan iedereen die wil voetballen, ongeacht 
talent en ambitie, en dat hierbij begeleiding wordt aangeboden om groei te realiseren naar het 
gewenste niveau. 
 
Concreet vertaald naar speelniveaus betekent dit dat: 

 Het 1e elftal Heren speelt 2e klasse niveau, het 1e elftal Vrouwen speelt 3e klasse niveau 

 Het 2e elftal Heren speelt 1e klasse niveau, het 3e elftal Heren speelt op 2e klasse niveau  

 De selectieteams van O9 t/m O19 spelen minimaal op hoofdklasse niveau  

 De 2e selectieteams van O11 t/m O19 spelen op 1e klasse niveau  

 De overige teams van O9 t/m O19, en van Heren, Vrouwen en Zaal zijn basisteams en spelen op 
een zodanig niveau, dat een verdere optimale ontwikkeling van iedere speler mogelijk is 

 De basisteams van JO8 t/m JO10 (m.u.v. JO9-1 en JO10-1) worden zoveel mogelijk gelijkwaardig 
ingedeeld, en spelend op hetzelfde niveau. Hierbij is het doel om in de breedte van de 
leeftijdsgroep ontwikkeling na te streven voor alle spelers, teneinde vanaf JO11 meer potentieel 
in beeld te hebben.  
 

Daarbij komen de volgende kenmerken boven (nader uitgewerkt in “handreiking voor trainers”): 

 Verzorgd voetbal, goed positiespel.  

 Bij voorkeur aanvallend, dominant en initiatiefrijk. 

 Teams kunnen spelen in verschillende opstellingen (4-3-3 / 5-3-2 etc), hebben dit getraind, en 
kunnen dit situationeel toepassen als de tegenstander of niveau hiertoe aanleiding geeft 

 In de basis, bij jeugd en senioren, wordt steeds geprobeerd in balbezit vanuit de 
opbouw/achterhoede een overtalsituatie te creëren. Bij balverlies wordt geprobeerd zo vroeg 
mogelijk, en zover mogelijk van eigen doel, de bal terug te veroveren.  

 Een goede wedstrijdinstelling (willen winnen), maar met respect voor medespelers, 
tegenstanders, scheidsrechter en grensrechters.  

 De inzet op trainingen en wedstrijden is gelijk.  
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2. Organisatie SC Bolsward  
 
De vereniging is uitgegroeid tot ruim 600 spelende leden in 2022, maar heeft daarnaast ook ruim 200 
niet-spelende leden en donateurs. Deze groei heeft ertoe geleidt dat ook in de aansturing van de 
vereniging aanpassingen dienden te komen. Er werd een denktank ingesteld die ondermeer als 
opdracht kreeg om hier verdere inkleuring aan te geven, met draagvlak binnen de vereniging.  
 
Het resultaat was een nieuwe organisatiestructuur, een nieuwe portefeuilleverdeling, en logische 
bijpassende communicatielijnen. De rollen zijn hierbij verdeeld in kleinere – behapbare – stukken, 
waardoor leden gemakkelijker vrijwilligerstaken kunnen en willen gaan oppakken. In de algemene 
ledenvergadering van november 2020 is deze structuur al vastgesteld.  
 
De volgende stap werd daarna om verder te groeien naar een voorspelbare organisatie. Rolvastheid en 
actieve communicatie zijn hierin de leidende principes. De organisatiestructuur van SC Bolsward is 
hieronder schematisch weergegeven, door middel van de vijf inhoudelijke portefeuilles binnen het 
bestuur. De bestuursleden geven hierin elk sturing aan hun eigen portefeuille, waarbij ze samen 
optrekken met hun coördinatoren. 
  
De traditionele rollen van Penningmeester en Secretaris zijn ondergebracht bij resp. het bestuurslid 
Financiële & Commerciële zaken en het bestuurslid Administratieve zaken & Communicatie. De 
Voorzittersrol wordt sinds november 2021 vervuld in duo-schap, waarbij voorkomende taken 
situationeel worden verdeeld. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Bestuurslid 
Financiële & 

Commerciële zaken 

Bestuurslid 
Administratieve zaken 

& Communicatie 

Bestuurslid  
Cultuur & Activiteiten 

Bestuurslid  
Facilitaire zaken 

Bestuurslid  
Voetbalzaken 

Voorzitter 



2.1  Aandacht voor voetbalteams verdubbeld  
SC Bolsward heeft ervoor gekozen om via twee portefeuilles de aandacht op haar voetbalteams vorm te 
geven. De voetbalteams, met daarin alle actieve leden, komen daarmee centraal te staan in het 
organisatieplaatje. Hiermee wordt de aandacht voor teams en spelers verdubbeld, met sturing vanuit 
de portefeuille Voetbalzaken én Cultuur & Activiteiten. 
 
Vanuit Voetbalzaken is er aandacht voor alles rondom voetbal, en dan met name het voetbaltechnische 
aspect. Vanuit voetbalzaken worden trainers gecoacht en begeleid, die op hun beurt zorgen voor 
invullen van de training van het team en individuele spelers. De trainer streeft de groei na die speler en 
team door moet maken in een bepaalde leeftijdscategorie. De trainer heeft POP-gesprekken met 
spelers, bepaalt de speelwijze en verzorgt de coaching bij wedstrijden. 
 
Vanuit Cultuur & Activiteiten is er aandacht voor alles wat speelt bij het team en haar spelers, voor 
zover dit niet direct valt onder voetbaltechnische aspecten. Vanuit Cultuur en Activiteiten worden 
leiders gecoacht en begeleid, die op hun beurt zorgen voor alle bijkomende aspecten bij het team en 
individuele spelers. De leiders zijn het eerste aanspreekpunt voor ouders en spelers als het gaat om 
sociale aspecten. De leider zorgt voor communicatie, verbinding en organiseert alles rondom 
wedstrijden.  
 
Globaal ziet de dubbel sturing vanuit Voetbalzaken en Cultuur & Activiteiten er als volgt uit. 
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2.2 Schematische weergave organisatie Voetbalzaken 
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2.3 Schematische weergave organisatie Cultuur & Activiteiten 
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3. Organisatie Voetbalzaken  
In de komende paragrafen zal verder toelichting worden gegeven op de portefeuille Voetbalzaken. In de 
figuur op voorgaande pagina’s is de organisatie t.a.v. voetbalzaken weergegeven. In deze structuur is 
een viertal rollen onderscheiden, te weten Bestuurslid, Coördinator, Aanspreekpunt en Trainer.  

 

3.1 Bestuurslid Voetbalzaken 
Het bestuurslid is binnen het bestuur verantwoordelijk voor de portefeuille voetbalzaken. Vanuit, naar 
en binnen het bestuur is het bestuurslid de verbindende factor t.a.v. voetbalzaken. Voetbalzaken is het 
totaal van alle facetten van “voetbal technische zaken” binnen de vereniging, waarbij het bestuurslid 4 
coördinatoren aanstuurt. In een frequent overleg met de coördinatoren wordt integraal sturing 
gegeven aan zowel het jeugdvoetbal, het seniorenvoetbal als aan alle bijkomende aspecten. 
 
Het bestuurslid Voetbalzaken draagt zorg – samen met de coördinatoren - voor het opstellen van 
plannen, het monitoren op uitvoering hiervan, en het sturen van de dagelijkse organisatie rondom 
voetbalzaken. Om de vier jaar wordt daartoe het Beleidsplan Voetbal, Cultuur & Activiteiten 
(Beleidsplan VCA) bijgesteld, en jaarlijks worden de speerpunten bepaald in een jaarplan.  
 
Het bestuurslid bepaald - samen met de coördinatoren – op welke wijze de cruciale rollen worden 
ingevuld. Onder cruciale rollen wordt verstaan alle aanspreekpunten en alle trainers van selectieteams. 
Overige rollen kunnen worden ingevuld vanuit de verantwoordelijke coördinator. Het bestuurslid 
betrekt waar nodig het bestuur van SC Bolsward  
 
Het bestuurslid heeft de volgende taken:  

 Is eindverantwoordelijk voor het opstellen van het Beleidsplan VCA en de bijstellingen daarop, 
dit in gezamenlijkheid met het bestuurslid Cultuur & Activiteiten 

 Is eindverantwoordelijk voor functioneren van organisatieschema, zoals bedoeld in het 
Beleidsplan VCA, en het inpassen van alle rollen 

 Is eindverantwoordelijk voor behalen van doelstellingen, en het nastreven van jaarplannen 

 Is eindverantwoordelijk voor aanstelling en beëindiging van trainers met contracten, en 
informeert hierover tijdig het bestuur 

 Zorgt voor adequaat overleg met coördinatoren, en waar nodig met aanspreekpunten in de 
vereniging.  

 Schaalt op naar het bestuur waar nodig, en informeert waar nodig de coördinatoren 

 Behartigt de begroting t.a.v. voetbalzaken, i.s.m. andere portefeuilles in het bestuur 
 

3.2 Coördinatoren en Aanspreekpunten Voetbalzaken 
Om de sturing binnen voetbalzaken mogelijk te maken wordt onderscheid gemaakt tussen 
coördinatoren en aanspreekpunten. De coördinatoren verzorgen de regie en verbinding richting 
meerdere aanspreekpunten. De aanspreekpunten zijn op hun beurt weer verantwoordelijk voor een 
kleiner deel van de portefeuille.   
 
Binnen voetbalzaken zijn vier coördinatoren aangesteld, te weten:  

 Coördinator Wedstrijd & Training,  

 Coördinator Jeugdvoetbal Onderbouw,  

 Coördinator Jeugdvoetbal Bovenbouw,  

 Coördinator Seniorenvoetbal.  
 



Een aanspreekpunt verzorgt de coaching naar de trainers. Hij/zij geeft uitleg bij oefenvormen, coacht en 
adviseert t.a.v. didactische vaardigheden en verzorgt voortgangsgesprekken met de trainers.  Ze zijn 
adviserend naar de coördinatoren t.a.v. het aanstellen van trainers voor de basisteams en 
prestatieteams. De aanspreekpunten zijn in de lead bij teamindelingen in een bepaalde leeftijdsgroep, 
en trekken hierin samen op met trainers (advies) en coördinatoren (eindverantwoordelijk) en de 
leeftijdcoördinatoren binnen C&A. In het jeugdvoetbal is per leeftijdsgroep een aanspreekpunt 
aangesteld. 

 

3.2.1 De coördinatoren Jeugdvoetbal 
De coördinatoren jeugdvoetbal geven sturing aan de aanspreekpunten, op basis van het Beleidsplan 
VCA. Hij/zij coördineert het opstellen van documenten die inkleuring geven aan voetbalzaken, zoals 
trainingsschema, jaarkalender, speerpunten en teamindelingen.  
 
De coördinatoren geven elk sturing aan een aantal aanspreekpunten, welke op hun beurt de verbinding 
leggen met de trainers. De coördinatoren waarborgen de goede uitvoering van het beleidsplan. De 
feedback en ervaring nemen ze mee bij het opstellen van jaarplannen, en het herzien van het 
Beleidsplan VCA. 
 
De coördinatoren zijn eindverantwoordelijk voor aanstellen van trainers en toedeling van spelers naar 
teams, en trekken hierin samen op met de aanspreekpunten van “voetbal technische zaken” als de 
leeftijdcoördinatoren van “cultuur en activiteiten”.  
 
Daarnaast is er nog een aantal overige punten waarvoor de coördinator aan de lat staat, hij/zij…: 

 Adviseert het bestuurslid waar nodig, en informeert waar nodig de aanspreekpunten 

 Initieert bijeenkomsten met aanspreekpunten, individueel en in groepsverband 

 Initieert gewenste opleidingen voor vrijwillige kaderleden (trainers, scheidsrechters, etc) 

 Is eindverantwoordelijk voor de indeling van teams in zijn/haar leeftijdscategorieën (bijv. 
bovenbouw of onderbouw) voor het nieuwe seizoen, en laat zich hierin adviseren door de 
aanspreekpunten. Hierin wordt nauw samengewerkt met de leeftijdcoördinator. 

 Is eindverantwoordelijk voor de toedeling van trainers voor prestatieteams jeugd en alle 
basisteams, mede op advies van de aanspreekpunten.  

 Verzorgt de voordracht van selectietrainers senioren naar bestuur. Zorgt voor tussentijdse 
monitoring op performance van selectietrainers. 

 Initieert en voert overleg met de spelersraad, weet wat er speelt rondom teams 

 Geeft advies bij indelen van jeugdteams in de juiste klassen van de KNVB. 

 Heeft afstemming met aanspreekpunt veldplanning bij de toedeling van trainingstijden  

 Coördineert de kick-off bijeenkomsten voor spelers, ouders en kader aan het begin van het jaar, 
i.s.m. aanspreekpunten en trainers. 

 

3.2.1.1  Aanspreekpunten jeugdvoetbal 

De aanspreekpunten zijn vervolgens weer de volgende schakel naar de meer inhoudelijke 
(vrijwilligers)taken binnen de vereniging. Deze inhoudelijk taken zijn vooral de trainers, maar ook 
bijkomende rollen t.a.v. planning en secretariaat.  
 
De taken van deze aanspreekpunten zijn globaal: 

 Stuurt aan, begeleidt en coacht de trainers in de leeftijdscategorieën. Initieert coaching 
gesprekken en bijeenkomsten met de trainers, individueel en in groepsverband.  

 Is het eerste aanspreekpunt van (selectie)-jeugdtrainers voor vragen t.a.v. voetbaltechnische 
zaken. De speelstijl en trainingsmethodiek volgens VTON staat hierbij centraal. 

 Adviseert de coördinator t.a.v. toedeling nieuwe trainers, voor zowel prestatieteams als 
basisteams. Hij/ zij beoordeelt de kwaliteit van het functioneren van de (selectie)-trainers. 
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 Begeleidt stagiaires vanuit scholen (zoals CIOS of maatschappelijke stages) 

 Is in de lead t.a.v. de indeling van spelers in de eigen leeftijdsgroep, en neemt het voorstel mee 
naar breder overleg. Hij/zij laat zich hierin adviseren door de trainers. Hierin wordt nauw 
samengewerkt met de leeftijdcoördinator. 

 Adviseert bij indelen jeugdteams in de juiste klassen van de KNVB.  

 Neemt deel aan POP-gesprekken, indien trainer/speler dit wenselijk vindt. 

 Is aanwezig bij het frequent overleg met de coördinator. Schaalt op naar en adviseert de 
coördinator waar nodig, informeert waar nodig de trainers 

 Verzorgt mede de kick-off bijeenkomsten voor spelers, ouders en kader aan het begin van het 
jaar, i.s.m. coördinator en trainers. 

 
 

 
 

3.2.1.2  Aanspreekpunt Voetbal Minipupillen   
Het aanspreekpunt minipupillen draagt zorg voor de sturing van meerdere trainers op deze 
leeftijdsgroepen. Deze jongste jeugd traint 1x per week, en voor de ouderen in deze leeftijdsgroep 
wordt spelenderwijs kennis gemaakt met wedstrijdvoetbal. Waar nodig en wenselijk stromen de oudste 
spelers gedurende het jaar door naar de teams van JO8.   

3.2.1.3  Aanspreekpunten Voetbal JO8, JO9, JO10, JO11 en JO12 
Vijf aanspreekpunten die elk zorgdragen voor het coachen van de trainers in een leeftijdsgroep. Binnen 
de leeftijdsgroepen zijn meerdere teams, vaak ook weer getraind door meerdere trainers. 

3.2.1.4  Aanspreekpunt Jeugdkeepers  
Hij/zij is het eerste aanspreekpunt voor de jeugdkeepertrainers en zorgt voor indeling van keepers naar 
leeftijd, niveau en ambitie. Dit zijn alle jeugdkeepers van JO9 t/m JO19, onder voorwaarde dat zij 
minimaal de helft van wedstrijden op zaterdag keeper zijn. 

3.2.1.5  Aanspreekpunten Voetbal O13, O14, O15, O17 en O19 
Vijf aanspreekpunten die elk zorgdragen voor het coachen van de trainers in een leeftijdsgroep. Binnen 
de leeftijdsgroepen zijn meerdere teams, vaak ook weer getraind door meerdere trainers.  
 
 

  

In de organisatiestructuur is de keuze gemaakt om Voetbalzaken en Cultuur aan te sturen vanuit 2 

lijnen. Hierdoor worden trainers aangestuurd vanuit “voetbalzaken”, en leiders aangestuurd vanuit 

“cultuur”. Binnen SC Bolsward hanteert men al geruime tijd enkele begrippen, welke prima passen 

in de nieuwe organisatiestructuur. Het is goed om ze hier te duiden: 

VC = Veldcoach: Binnen het Jeugdvoetbal Onderbouw en Bovenbouw staan de Aanspreekpunten 

voetbaltechnische zaken ook wel bekend als veldcoach. Zij verzorgen als aanspreekpunt 

voornamelijk de rol als coach van de trainers van de teams in hun leeftijdsgroep.  

LC = Leeftijdcoördinator: De LC is het eerste aanspreekpunt voor leiders binnen het jeugdvoetbal, 

toebedeeld per leeftijdsgroep. Hier is aandacht voor alle facetten die niet voetbaltechnisch zijn, 

vooral gericht op spelers en ouders.  



3.2.2 De coördinator Seniorenvoetbal  
Hij/zij geeft sturing aan een zevental aanspreekpunten, die op hun beurt de verbinding leggen met de 
trainers. Hij/zij is doorslaggevend bij de teamindelingen, en trekt hierin samen op met aanspreekpunten 
en andere coördinatoren. De coördinator stelt de trainers aan, waar nodig i.s.m. het bestuur. Voor de 
aanstelling van trainers in het prestatievoetbal voert men evaluatiegesprekken met afvaardiging van 
spelers, en komt men bij beoogde aanstelling met gedragen voorstellen bij het bestuur. De coördinator 
initieert overleg met de aanspreekpunten binnen het seniorenvoetbal, dit staat bekend als de TC 
seniorenvoetbal.  
 
In tegenstelling tot het jeugdvoetbal, vervult het aanspreekpunt bij seniorenvoetbal geen rol van 
veldcoach, immers de trainers zijn gediplomeerd en/of ervaren. Wel is men de belangrijke schakel 
tussen TC seniorenvoetbal en trainers. Bij de senioren zijn de volgende 6 aanspreekpunten aangesteld: 

3.2.2.1  Aanspreekpunt Prestatievoetbal Heren 
Hij/zij is aanspreekpunt voor alle trainers van de A- en B-selectie binnen de vereniging. Hij/zij overlegt 
met de trainers en verzorgt frequent voortgangsgesprekken met de trainers en/of spelersraad. 
 
Hij/zij draagt tevens zorg voor – nog verder in te kleuren – O23 team, dat voor meer geleidelijke 
overgang moet gaan zorgen van jeugd naar senioren. Het team maakt onderdeel uit van de B-selectie, 
en is het opleidingsteam voor jonge spelers die in ontwikkeling zijn naar de A-selectie.  

3.2.2.2  Aanspreekpunt Senioren Keepers 
Hij/zij is het eerste aanspreekpunt voor de keepertrainers in seniorenvoetbal, bij de heren en vrouwen. 

3.2.2.3  Aanspreekpunt Vrouwenvoetbal 
Hij/zij is aanspreekpunt voor alle trainers binnen het Vrouwenvoetbal, zowel basis- als selectieteams. 

3.2.2.4  Aanspreekpunt Recreatief Voetbal Heren 
Hij/zij is aanspreekpunt voor de trainers van alle overige seniorenteams bij de Heren 

3.2.2.5  Aanspreekpunt Zaalvoetbal  
Hij/zij is aanspreekpunt voor alle trainers/begeleiders van de zaalvoetbalteams binnen de vereniging. 
Hierbij is bijzondere aandacht voor gebruik van Sporthal de Middelsee als accommodatie, en de 
afstemming met de wedstrijdsecretaris zaal. 

3.2.2.6  Aanspreekpunt G-voetbal 
Hij/zij is aanspreekpunt voor alle trainers in het G-voetbal. Hierbij is aandacht voor bijzonderheid van 
deze groep i.r.t. communicatie en instanties. 
 
 

3.2.3 De coördinator Wedstrijd & Training 
Nieuw in de vereniging is de coördinator Wedstrijd & Training. Onder de paraplu van deze coördinator 
komen alle aspecten samen die direct grenzen aan “Voetbalzaken”. Hierbij gaat het onder andere over 
planning van wedstrijden en velden, inzet bij de wedstrijdtafel of de toekenning van scheidsrechters. 
 
Samen met de andere coördinatoren binnen voetbalzaken wordt het geheel van sturing ingevuld, en is 
het nodig dat ook hier frequent afstemming plaatsvindt.  De coördinator wedstrijd & training geeft 
sturing aan vijf aanspreekpunten op de volgende aspecten: 
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3.2.3.1  Wedstrijdsecretaris Veld & Zaal  

Hij/zij dragen zorg voor de wedstrijdplanning i.r.t. veldvoetbal of zaalvoetbal, evt. wijzigingen en 
bezwaar & beroep, hij/zij zorgen voor communicatie binnen de vereniging (met 
aanspreekpunten/coördinatoren) en zijn enig aanspreekpunt namens de vereniging i.r.t. 
contactpersonen veldvoetbal of zaalvoetbal binnen de KNVB.  

Nader beschouwd: Wedstrijdsecretaris 

De wedstrijdsecretaris is verantwoordelijk voor het contact vanuit de vereniging naar de KNVB t.a.v. 
wedstrijdplanning en administratieve zaken rondom wedstrijden. Vanwege het grote aantal teams bij 
SC Bolsward, en een ambitieuze jaarplanning van de KNVB, zijn er regels t.a.v. plannen en verschuiven 
van wedstrijden. Dit zijn regels die enerzijds vanuit KNVB gelden, anderzijds vanuit onze eigen 
organisatie. 
 
Bij aanvraag van verschuiving, aanpassing of afgelasting van een wedstrijd bespreekt de leider dit met 
de leeftijdcoördinator LC. De aanvraag kan van de eigen vereniging komen maar kan ook van de 
tegenstander komen. De LC coördineert en besluit of de wedstrijd daadwerkelijk gewijzigd of afgelast 
wordt en neemt contact op met de wedstrijdsecretarissen. Het duidelijke doel is om alle wedstrijden 
door te laten gaan, immers er zijn vaak mogelijkheden om spelers te lenen van andere teams. De LC is 
hier leidend in en heeft de eindbeslissing, en verbindt waar nodig leiders in de zoektocht naar spelers. 
 
Bij afgelasting of wijziging op korte termijn (binnen 8 dagen tot wedstrijddatum) dient er voor de oude 
datum een nieuwe speeldatum afgesproken te zijn met de tegenstander. Deze afspraak wordt gemaakt 
door de leider en/of de leeftijdcoördinator LC. Wanneer er een wedstrijd op een doordeweekse avond 
ingehaald gaat worden dan moet dat altijd in overleg met de coördinator veldplanning. De LC geeft de 
nieuwe afspraak vervolgens door aan de  wedstrijdsecretarissen. Deze past alles aan in Sportlink en 
bevestigt aan de tegenstander. 
 
Vanwege het groot aantal teams lopen we al snel aan tegen de beperkingen van beschikbare velden, 
waar nodig met verlichting. Op doordeweekse avonden is nauwelijks ruimte voor inplannen van 
wedstrijden, in beginsel moeten de wedstrijden gepland worden op inhaalweekenden. Leiders dienen 
hier rekening mee te houden in hun eventueel contact met tegenstanders. De wedstrijdsecretarissen en 
het aanspreekpunt veldplanning moeten immers eerst akkoord zijn. 
 
Bij afgelasting of wijziging op langere termijn (na 8 dagen tot wedstrijddatum) is uitgebreid overleg en 
afstemming niet nodig. De KNVB geeft aan dat iedere vereniging vrij is om wijzigingen door te voeren 
zonder overleg voor wedstrijden die plaatsvinden minimaal 8 dagen voor wedstrijddatum. De 
wedstrijdsecretarissen coördineren deze wijzigingen, en zoeken daarbij een geschikt tijdstip en veld. 
 
Van alle afgelastingen of wijzigingen van datum en tijd komt er automatisch een melding in de 
voetbal.nl app. Er wordt in beginsel geen contact opgenomen met leider en/of leeftijdcoördinator LC, 
ieder dient zelf de digitale informatie bij te houden. Op de site van SC Bolsward moeten alle 
afgelastingen handmatig worden aangepast. Het streven is om dit ook zo snel mogelijk bij te werken, 
maar het kan voorkomen dat hier toch enige tijd overheen kan gaan.  
 
Bekerwedstrijden gaan voor competitiewedstrijden, competitiewedstrijden gaan voor 
oefenwedstrijden. A-categorie (globaal jeugdteam v.a. hoofdklasse én Heren 1 en 2) gaat voor B-
categorie. Als gevolg hiervan zou het bij afgelastingen kunnen voorkomen dat er wedstrijden 
verschoven moeten worden ten koste van de B-categorie, zodat de A-categorie wedstrijden door 
kunnen gaan. Dit is een regel vanuit de KNVB waar wij ons als vereniging aan moeten houden. 
 



T.a.v. de A-categorie gaat men er bij de KNVB vanuit dat er aanvulling mogelijk is vanuit andere teams 
binnen de vereniging. De wedstrijdsecretarissen binnen SC Bolsward zullen in beginsel niet akkoord 
gaan met een wedstrijdwijziging, omdat dit systeemtechnisch niet mogelijk is. Leiders en trainers 
dienen hier rekening mee te houden in hun eventueel contact met tegenstanders, ook voor hen geldt 
namelijk deze regel. 

 
Bij wanordelijkheden tijdens wedstrijden verzorgen de wedstrijdsecretaris het contact met KNVB t.a.v. 
administratieve afwikkeling. Hierbij kan worden gedacht aan schorsing, beroep en zienswijze. Zodra er 
sprake is van wanordelijkheden, zoals het geven van een rode kaart, of het staken van een wedstrijd, zal 
de KNVB een bericht sturen aan de secretaris van SC Bolsward. Binnen 3 dagen dient er reactie te zijn 
vanuit betrokkenen. Deze reactie wordt door de wedstrijdsecretaris ingediend met inhoudelijke 
bijdrage vanuit betrokkenen. 

  

Zo doen we dat bij… afzegging en verschuiving wedstrijden 

 Bij afgelasting en wijziging wordt onderscheid gemaakt in A- en B-categorie. Wedstrijden 

van A-categorie kunnen in beginsel niet worden afgezegd of verschoven, alleen bij 

uitzonderlijke situaties. Bij tekort aan spelers worden in beginsel spelers van andere teams 

ingezet, uiteraard moeten deze in de leeftijdscategorie passen. 

 Bij afgelasting en wijziging wordt onderscheid gemaakt in korte en lange termijn (8 dagen), 

de regels en processtappen zijn hierbij verschillend 

 Alle afzeggingen en voorgestelde verschuivingen kunnen vroegtijdig worden ingediend bij 

de wedstrijdsecretaris, dit loopt altijd vanuit de leider langs de leeftijdcoördinator LC en 

wordt daarbij voorzien van advies. 

 Wedstrijden worden opnieuw vastgesteld door de wedstrijdsecretaris, en zijn pas definitief 

als er in systemen akkoord is van tegenstander en KNVB, en er een veld beschikbaar is.  

 Alle communicatie verloopt via de mail (wedstrijdsecretaris@scbolsward.nl), zodat is 

vastgelegd wat de afspraken zijn. De wijziging zelf wordt aangeven via voetbal.nl en de 

website van SC Bolsward 

 

 

 

Zo doen we dat bij… beroep & bezwaar bij wanordelijkheden 

 De leider informeert proactief de wedstrijdsecretaris en het aanspreekpunt van de 

leeftijdsgroep (leeftijdcoördinator LC) over wanordelijkheden.   

 KNVB stuurt een formeel bericht aan de secretaris van SC Bolsward 

 De secretaris stuurt het bericht door aan de LC, met verzoek om formele reactie op te 

stellen. De wedstrijdsecretaris krijgt hiervan CC, zodat deze op hoogte is wat speelt. 

 De LC legt verzoek neer bij de betreffende leider van het team waar voorval plaats vond. 

Deze leider is altijd op de hoogte van het voorval, immers deze is verantwoordelijk voor het 

volledig invullen van het wedstrijdformulier. 

 Indien het gaat om individuele zaak (bijvoorbeeld rode kaart), dan legt de leider het verzoek 

neer bij de speler. De leider gaat waar nodig samen met de speler een zienswijze, beroep of 

bezwaar opstellen. Indien het gaat om een voorval van het team (bijvoorbeeld staken 

wedstrijd), dan schrijft de leider zelf een zienswijze, beroep of bezwaar. 

 De documenten worden per ommegaande aangeleverd bij de wedstrijdsecretaris, zodat 

deze binnen 3 dagen kan reageren naar de KNVB. 

mailto:wedstrijdsecretaris@scbolsward.nl
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3.2.3.2  Aanspreekpunt Scheidsrechters  

Hij/zij draagt zorg voor voldoende en kwalitatief goede scheidrechters, voor de aanstelling van 
scheidsrechters vanuit de pool en vanuit teamroulatie, voor opleidingen en bijeenkomsten. Hier wordt 
contact onderhouden met KNVB en wordt coaching verzorgt naar eigen scheidsrechters. 

Nader beschouwd: Scheidsrechters 

Het aanspreekpunt scheidsrechters is in de organisatiestructuur ondergebracht binnen “Wedstrijd & 
Training”. Het aanspreekpunt draagt zorg voor het tijdig toedelen van scheidsrechters aan de geplande 
wedstrijden. Vanwege het sterk teruglopend aanbod heeft SC Bolsward gezocht naar oplossingen, 
immers zonder scheidsrechters is er geen voetbal mogelijk.   
 
De KNVB kent in de basis alleen nog een scheidrechter toe aan het 1e herenteam, bij alle andere 
wedstrijden is dit uiterst onzeker. Deze aanstellingen worden tijdig door KNVB kenbaar gemaakt. SC 
Bolsward heeft daarnaast beschikking over een pool van scheidsrechters, ook daarin loopt het aantal 
beschikbare vrijwilligers sterk terug. Deze vrijwilligers worden zoveel mogelijk ingezet bij wedstrijden 
van seniorenteams, omdat daar bij voorkeur iets meer ervaring en overwicht nodig is. Uiteraard zijn er 
ook scheidsrechters in de pool die liever een bepaalde categorie fluiten, daarvoor blijft natuurlijk de 
mogelijkheid. Ondertussen is SC Bolsward continu op zoek naar nieuwe scheidrechters in de pool. 
Bijzondere aandacht dient ook uit te gaan naar geschikte scheidsrechters t.b.v. G-voetbal. 
 
Alle overige wedstrijden kunnen daarmee alleen doorgang krijgen als iemand in de vereniging bereid is 
om een wedstrijd te begeleiden. Dat gaat niet vanzelf, en daarom is de volgende insteek gekozen. 
 
Alle wedstrijden van O8 t/m O11 worden gefloten door ouders. De leider van een team maakt hiertoe 

een roulatieschema voor ouders. Het is uiteraard mogelijk om daarbij onderling te ruilen, of een vriend 

of kennis hiervoor in te zetten. Indien de scheidsrechter meer informatie wenst over spelregels, dan 

biedt hiertoe de site van KNVB prachtige overzichtjes. Uiteraard kan men hiervoor ook terecht bij het 

aanspreekpunt scheidsrechters, de leider of de wedstrijdtafel.  

 

Wedstrijd 
Scheidsrechter 
geleverd door   Wedstrijd 

Scheidsrechter 
geleverd door 

          

Heren 1 KNVB   JO15-1/JO14-1 KNVB of Pool 

Heren 2 KNVB of Pool   MO15-1 KNVB of Pool 

Heren-overig Pool   MO15-2 Vrouwen 1 - 2 - 3 

     O15/O14-overig Heren 5 - 8 

Vrouwen 1 KNVB of Pool       

Vrouwen 2 -3 Pool   JO13-1 KNVB of Pool 

      MO13-1 Vrouwen 1 - 2 

JO19-1 KNVB of Pool   O13-overig JO19 

MO20-1 KNVB of Pool   O12 JO17 – MO20 

O19-overig Heren 1 - 2     

      O7–O11 Ouders 

JO17-1 KNVB of Pool     

MO17-1 KNVB of pool   G-voetbal KNVB of pool  

O17-overig  Heren 3 - 4   Zaalvoetbal KNVB of zelf 

          

 

 



 

Alle wedstrijden van O12 t/m O19 worden gefloten door de oudere jeugd en senioren. In het volgende 

schema kan worden gezien welk team ingezet wordt op welk ander team. De leiders vullen hiertoe een 

beschikbaarheidsformulier in, waarmee alle spelers max. 2x per jaar een wedstrijd fluiten. Het 

aanspreekpunt scheidsrechters maakt tijdig bekend welke wedstrijden er zijn toegekend. Leiders zien 

erop toe dat hun spelers ook daadwerkelijk hun verantwoordelijkheid nemen als vrijwilliger op te 

treden. De JO17 en MO20 kan met het fluiten van de onderbouw alvast kennismaken met de rol van 

scheidsrechter, nog wel op een klein veld en met de bijbehorende regels. 

De scheidsrechter meldt zich voorafgaand altijd bij de wedstrijdtafel, waar men een scheidsrechterfluit 

en eventuele wedstrijdinformatie beschikbaar heeft. Na de wedstrijd wordt de uitslag doorgegeven bij 

de wedstrijdtafel. 

 

3.2.3.3  Aanspreekpunt Veldplanning 

Hij/zij draagt zorg voor planning van officiële wedstrijden en reguliere trainingen op de velden van het 
sportpark. Hij/zij bewaakt het overzicht op bezetting en verschuiving, en beschikbaarheid voor extra 
activiteiten. 

Nader beschouwd: Veldplanning  

De komende jaren wil SC Bolsward de veldbezetting bij training verder optimaliseren, mede vanwege de 
ambitie om prestatieteams uiteindelijk drie keer per week te laten trainen. Er zijn meerdere redenen 
om trainingsuren efficiënter in te delen, denk aan de gewenste training in carrouselvorm per 
leeftijdscategorie bij de jongste jeugd, of gewenste roulatie van meerdere teams t.a.v. fysio-training.  
 
SC Bolsward beschikt over een groot kunstgrasveld en een half kunstgrasveld. Daarnaast beschikt het 
over 4 volwaardige grasvelden (waarvan 2 niet verlicht), en 2 grote oefenhoeken. Het is het streven om 
alle teams minimaal een keer per week te laten trainen op kunstgras, en ook wekelijks een keer te 
trainen op gras. Dit vraagt om een goed doordachte planning, waarbij niet altijd als eerste het aanbod 
van trainers als uitgangspunt wordt genomen. Vasthouden aan de uitgangspunten geeft bovendien 
overzicht en voorkomt de jaarlijks terugkerende puzzel. 

Zo doen we dat bij… scheidsrechterzaken 

 Scheidsrechters worden aangesteld door het aanspreekpunt scheidsrechterzaken, met 

aanbod uit KNVB, Pool of de beschikbaarheidslijsten. Toedeling van scheidsrechters wordt 

bekend gemaakt via site, app en mail. 

 Leiders zorgen voor invullen van deze beschikbaarheidslijsten vanuit team O17 en ouder, 

deze scheidsrechters worden ingezet op passende wedstrijden van O12 t/m O19 

 Voor oefenwedstrijden regelt de leider zelf een scheidsrechter 

 Ouders fluiten de wedstrijden van O8 t/m O11. Leiders maken hiervoor een roulatieschema. 

 Scheidsrechters melden zich voor en na de wedstrijd bij de wedstrijdtafel. Hier wordt ook de 

uitslag en overige wedstrijdinfo doorgegeven.  

 Fluitje, vlaggen en regels per leeftijdsgroep zijn beschikbaar bij de wedstrijdtafel. 
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Nader beschouwd: Consul en Veldkeuring 

Bij slecht weer, zoals hevige regenval en sneeuw is het telkens de vraag of activiteiten door kunnen 
gaan. Doordeweeks worden velden gekeurd vanuit “onderhoud velden” in samenspraak met 
“veldplanning”. Zij bepalen of trainingen doorgang kunnen vinden, of dat er wellicht geschoven moet 
worden in veldbezetting. 
 
Op zaterdag worden vroegtijdig de velden gekeurd door de consul. De consul kijkt met een meer 
onafhankelijke blik naar de staat van de velden, en bepaald per veld of er gespeeld kan worden. Als er 
sprake is van afgelasting, dan heeft hij/zij contact met de “wedstrijdsecretaris” en “veldplanning”. 

 

Zo doen we dat bij… veldplanning 

 Het aanspreekpunt veldplanning is eindverantwoordelijk voor een optimale bezetting van de 

velden, voor alle activiteiten door de week. Dit geldt dus voor trainingen, oefenwedstrijden 

en inhaalwedstrijden. 

 Verschuiven van trainingen en planning van oefenwedstrijden kan alleen als er een veld 

beschikbaar is, de betreffende trainer dient hiertoe een verzoek in bij het aanspreekpunt 

veldplanning  

 De wedstrijdsecretarissen zijn eindverantwoordelijk voor een optimale bezetting van de 

velden op de zaterdag. Dit geldt dus voor alle wedstrijden die zijn vastgesteld t.b.v. 

competitie en beker onder KNVB.  

 Verschuiven van wedstrijden op zaterdag kan alleen als er een veld beschikbaar is, de 

betreffende leider dient hiertoe een verzoek in bij de wedstrijdsecretaris.  

 Er is afstemming tussen aanspreekpunt veldplanning en de wedstrijdsecretaris, daar waar 

hier overlap is. 

Zo doen we dat bij… consul en veldkeuring 

 Veldkeuring voor wedstrijden onder KNVB worden verzorgd door de consul. Deze keurt de 

velden en bepaald of er gespeeld kan worden.   

 De consul informeert de wedstrijdsecretaris z.s.m. na besluit, zodat deze kan bepalen welke 

wedstrijden afgelast dienen te worden. De wedstrijdsecretaris informeert de leden over 

afgelasting via de site, app-groepen en op voetbal.nl.  

 De wedstrijdsecretaris kan besluiten om geplande wedstrijden te schuiven naar een ander 

veld, hierbij rekening houdend met A-B categorie en regelgeving KNVB. 

 Veldkeuring t.a.v. doordeweekse dagen, m.b.t. trainingen en oefenwedstrijden, worden 

verzorgd door terreinmedewerkers en het aanspreekpunt veldplanning. Zij bepalen of er 

getraind kan worden, en voor welke velden een (gedeeltelijke) beperking geldt. 

 Indien er sprake is van afgelasting t.a.v. training en doordeweekse wedstrijden, dan wordt 

dit gecommuniceerd via website en via de groepsapp van trainers. 

 In overleg van trainer en aanspreekpunt veldplanning, kan eventueel worden getraind op 

een andere locatie, mits beschikbaar. Dit mag uitsluitend na toestemming! 



3.2.3.4  Aanspreekpunt Begeleiding Voetbal 

Hij/zij draagt zorg voor de bezetting aan de wedstrijdtafel en het toezicht rondom kleedboxen op 
zaterdagen, en het inplannen van de rol van gastheerschap rondom thuiswedstrijden van het 1e elftal. 

Nader beschouwd: Boxtoezicht 

Op wedstrijddagen is het een drukte van belang op het sportpark, en daarmee ook in en rondom de 
kleedkamers. Binnen SC Bolsward is daarbij boxtoezicht ingesteld, zodat e.e.a. in goede banen geleidt 
kan worden. De bezetting van boxtoezicht is alleen op zaterdagen tot uiterlijk 14 uur, op andere 
momenten dient de leider zelf zijn/haar verantwoordelijkheid te nemen in de taken van boxtoezicht.  
 
Het aanspreekpunt “begeleiding voetbal” zorgt voor de planning voor vrijwilligers, zodat zij weten 
wanneer zij ingezet zijn in deze rol. De rol van Boxtoezicht omvat op hoofdlijnen de ontvangst van eigen 
teams, tegenstanders, en scheidsrechter en hen begeleiden naar de juiste kleedkamers. Daarnaast ziet 
men toe op orde en netheid in en rondom de kleedkamers, evenals het schoon achterlaten van de 
kleedkamers.  
 
De rol van boxtoezicht is uitsluitend vervulbaar met medewerking van de leiders van eigen teams. 
Boxtoezicht verzorgt de limonade/thee bij wedstrijden, evenals het ophangen van vlaggen in masten, 
en het plaatsen van hoekvlaggen op de velden. Eventuele gevonden voorwerpen worden afgeven bij 
het aanspreekpunt gevonden voorwerpen. 
 
Indien er sprake is van een doordeweekse wedstrijd, dan is er geen boxtoezicht aanwezig. De leider van 
het thuisspelende team vervult dan de rol van boxtoezicht.  

Nader beschouwd: Wedstrijdtafel 

Op wedstrijddagen worden veel wedstrijden gespeeld, de coördinatie en regie op deze wedstrijden 
wordt vanuit de wedstrijdtafel verzorgd. De bezetting van de wedstrijdtafel is alleen op zaterdagen tot 
uiterlijk 13 uur, op andere momenten vervult de leider zelf de rol van wedstrijdtafel en legt waar nodig 
contact met het aanspreekpunt. Het aanspreekpunt “begeleiding voetbal” zorgt voor de planning voor 
vrijwilligers, zodat zij weten wanneer zij ingezet zijn in deze rol.  
 
De rol van wedstrijdtafel is onder andere de ontvangst van begeleiding van thuis en uitspelende teams, 
als 1e contactmoment. Zij worden doorverwezen naar de juiste kleedkamer, en eventueel boxtoezicht 
ter plaatse. Ook ontvangt men de scheidsrechter, ingevuld door KNVB, Pool, ouders of leden. De 
scheidsrechter wordt eventueel doorverwezen naar de juiste kleedkamer, en boxtoezicht ter plaatse. 
 
De wedstrijdtafel is als een gastheer/gastvrouw, en biedt koffie/thee aan. De scheidrechter krijgt indien 
nodig een scheidsrechterfluitje in bruikleen. Regels van verschillende leeftijdscategorieën zijn ter 
plaatse beschikbaar. Uitslagen worden na afloop ingevoerd in Sportlink, de wedstrijdtafel ziet erop toe  
dat alle administratie rondom wedstrijden goed wordt afgewikkeld. Deze rol i.r.t. wedstrijden Heren 1 
valt hier buiten, en wordt op andere wijze ingevuld. 
 

Zo doen we dat bij… boxtoezicht 

 Boxtoezicht zorg ervoor dat alles rondom kleedkamers ordelijk verloopt, en zijn hierbij 

aanspreekpunt voor leiders, scheidsrechters en spelers. 

 De gedragscode is leidend bij gebruik van kleedkamers op het sportpark. 

 Leiders van eigen teams en de tegenpartij melden zich altijd eerst bij de wedstrijdtafel, daar 

is ontvangst en wordt kenbaar gemaakt welke kleedkamers zijn toegekend aan een team. 

 Leiders mogen niet afwijken van kleedkamertoedeling, immers er is hier gepland met oog 

voor alle andere wedstrijden die ook rondom jouw eigen wedstrijd plaatsvinden.  

 Het is ook aan leiders om hierop toe te zien! 
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Nader beschouwd: Gastheerschap 

Heren 1 staat binnen SC Bolsward bekend als het vlaggenschip, en is het uithangbord van de vereniging. 
Vanuit de traditie wordt rondom de wedstrijden van Heren 1 invulling gegeven aan goed gastheerschap. 
Binnen SC Bolsward zijn enkele personen aangesteld als gastheer/gastvrouw, en zij verzorgen de rol 
rondom wedstrijden bij Heren 1. De rol van gastheer/gastvrouw wordt uitsluitend ingevuld bij 
thuiswedstrijden van Heren 1, maar zou t.z.t. ook verder ingekleurd kunnen worden bij Vrouwen 1.  
 
Het aanspreekpunt “begeleiding voetbal” zorgt voor de planning van de vrijwilligers, zodat zij weten 
wanneer zij ingezet zijn in deze rol. Hier is ook de inhoudelijke afstemming indien nodig.  
 
Men maakt gebruik van de bestuurskamer op het sportpark. Ze zorgen zelf dat deze ruimte netjes en 
representatief is. De gastheer of gastvrouw ontvangt de bestuursleden van de (gast)vereniging, de 
(assistent) scheidsrechter en kaderleden rondom beide teams, en voorziet hen van “een natje en een 
droogje” in de pauze en na de wedstrijd. Er is afstemming met facilitair t.a.v. horeca-aspecten. 
 

Zo doen we dat bij… wedstrijdtafel 

 De wedstrijdtafel verzorgt de ontvangst van leiders van thuis en uitspelende teams, evenals 

de scheidsrechters. Hier wordt doorverwezen naar de juiste kleedkamers en velden. 

 De wedstrijdtafel kan scheidsrechters voorzien van een fluitje en grensrechtervlaggen. 

 De regels van een leeftijdscategorie zijn ter plaatse beschikbaar voor vrijwilligers die een 

wedstrijd fluiten, en hier behoefte toe hebben. 

 De wedstrijdtafel is bezet tot 13 uur. Het juist invullen van de wedstrijdformulieren is de 

verantwoordelijkheid van de leiders en scheidsrechters. De wedstrijdtafel ziet erop toe dat 

dit volledig en tijdig afgewikkeld wordt. 

 Afwikkeling van wedstrijdformulieren is vanaf 13 uur de verantwoordelijkheid van de leider, 

i.s.m. de scheidsrechter. Zij dragen zorg voor juiste afwikkeling van het wedstrijdformulier, 

de uitslag wordt bekend gemaakt bij het aanspreekpunt wedstrijdtafel en coördinator van 

betreffende leeftijdsgroep. 

Zo doen we dat bij… gastheerschap 

 De gastheer of gastvrouw verzorgt de begeleiding van thuis en uitspelende teams, als 1e 

contactmoment op zaterdagmiddag. Zij worden doorverwezen naar de juiste kleedkamer.   

 De gastheer of gastvrouw ontvangt de (assistent) scheidsrechter, afgevaardigd namens de 
KNVB. De scheidsrechter wordt doorverwezen naar de juiste kleedkamer.  

 De gastheer of gastvrouw ontvangt de bestuursleden van de gastvereniging, de officials en 
de kaderleden van beide teams, en voorziet hen van “een natje en een droogje” rondom de  
wedstrijd. Er is afstemming met facilitair t.a.v. horeca-aspecten 

 Het bestuur en coördinatoren prestatievoetbal van SC Bolsward kunnen desgewenst 
aanschuiven in de “bestuurskamer”, hiertoe onderhoudt men tijdig contact.  

 De gastheer of gastvrouw draagt zorg voor orde en netheid in de bestuurskamer en 
kleedkamers. Op wedstrijddagen van Heren 1, verzorgt men boxtoezicht vanaf 13.30 uur.  



4. Organisatie Cultuur en Activiteiten 
In de komende paragrafen zal verder toelichting worden gegeven op de portefeuille 'Cultuur en 
Activiteiten’. In de organisatiestructuur wordt een viertal rollen onderscheiden, te weten Bestuurslid, 
Coördinator, Aanspreekpunt en Leider. De aanspreekpunten t.b.v. het jeugdvoetbal worden daarbij 
veelal Leeftijdscoördinatoren LC genoemd. 

  
4.1 Bestuurslid Cultuur & Activiteiten 
Het bestuurslid is verantwoordelijk voor de portefeuille 'Cultuur en Activiteiten'. Vanuit, naar en binnen 
het bestuur is het bestuurslid de verbindende factor t.a.v. deze portefeuille. In frequent overleg met de 
coördinatoren wordt integraal sturing gegeven aan alle facetten van de begeleiding van teams, de 
planning, organisatie en uitvoering van activiteiten, opleidingen, vrijwilligers als aan alle bijkomende 
aspecten. 
 
Om de vier jaar wordt daartoe dit Beleidsplan VCA bijgesteld, en jaarlijks worden de speerpunten 
bepaald in een jaarplan. Het bestuurslid betrekt waar nodig het bestuur van SC Bolsward  
Het bestuurslid heeft de volgende taken:  

 Is eindverantwoordelijk voor het opstellen van het Beleidsplan VCA en de bijstellingen daarop, 
dit in gezamenlijkheid met het bestuurslid Voetbalzaken 

 Is eindverantwoordelijk voor functioneren van organisatieschema en inpassen van alle rollen 

 Is eindverantwoordelijk voor behalen van doelstellingen, en het nastreven van jaarplannen 

 Zorgt voor adequaat overleg met coördinatoren binnen de portefeuille, en waar nodig met 
aanspreekpunten in de vereniging.  

 Schaalt op naar het bestuur waar nodig, en informeert waar nodig de coördinatoren 

 Behartigt de begroting t.a.v. de portefeuille, i.s.m. andere portefeuilles in het bestuur 
  

4.2 Coördinatoren en Aanspreekpunten Cultuur & Activiteiten 
Binnen Cultuuur & Activiteiten zijn drie aandachtsgebieden onderkend: Leeftijdsgroepen, Activiteiten 
en 'Meer dan Voetbal”. Om de sturing binnen de organisatie mogelijk te maken wordt onderscheid 
gemaakt tussen coördinatoren en aanspreekpunten.  
Binnen Cultuur & Activiteiten zijn 3 coördinatoren aangesteld, te weten: 

 Coördinator Leeftijdsgroepen 

 Coördinator Activiteiten 

 Coördinator “Meer dan Voetbal” 
 

De coördinatoren verzorgen de regie en verbinding binnen een eigen aandachtsgebied richting 
meerdere aanspreekpunten. De aanspreekpunten zijn op hun beurt weer verantwoordelijk voor een 
kleiner deel van de portefeuille.   
 

In de organisatiestructuur is de keuze gemaakt om Voetbalzaken en Cultuur aan te sturen vanuit 2 

lijnen. Hierdoor worden trainers aangestuurd vanuit “voetbalzaken”, en leiders aangestuurd vanuit 

“cultuur”. Binnen SC Bolsward hanteert men al geruime tijd enkele begrippen, welke prima passen 

in de nieuwe organisatiestructuur. Het is goed om ze hier te duiden: 

VC = Veldcoach: Binnen het Jeugdvoetbal Onderbouw en Bovenbouw staan de Aanspreekpunten 

voetbaltechnische zaken ook wel bekend als veldcoach. Zij verzorgen als aanspreekpunt 

voornamelijk de rol als coach van de trainers van de teams in hun leeftijdsgroep.  

LC = Leeftijdcoördinator: De LC is het eerste aanspreekpunt voor leiders in het jeugdvoetbal, 

toebedeeld per leeftijdsgroep. Hier is aandacht voor alle facetten die niet voetbaltechnisch zijn, 

vooral gericht op spelers en ouders.  
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4.2.1 Coördinator Leeftijdsgroepen 
De coördinator Leeftijdsgroepen heeft als belangrijkste taak het aansturen van de aanspreekpunten &   
leeftijdcoördinatoren en aanspreekpunten spelersraden (i.o.). Dit vindt plaats op basis van dit 
beleidsplan. Daarnaast verzorgt hij/zij nog tal van andere taken, hij/zij…: 

 Coördineert het opstellen van documenten die inkleuring geven aan het betreffende onderdeel 
van de portefeuille  

 Adviseert het bestuurslid waar nodig, en informeert waar nodig de aanspreekpunten 

 Initieert bijeenkomsten met aanspreekpunten en leeftijdcoördinatoren, individueel en in 
groepsverband 

 stuurt op uitvoering van het beleid en gedragscode van de vereniging en instrueert nieuwe 
aanspreekpunten binnen de leeftijdsgroepen. 

4.2.1.1 Aanspreekpunten Leeftijdsgroepen 

De aanspreekpunten zijn vervolgens weer de volgende schakel naar de meer inhoudelijke 
(vrijwilligers)taken binnen de vereniging. De aanspreekpunten t.b.v. het jeugdvoetbal worden daarbij 
veelal Leeftijdscoördinatoren LC genoemd.  
 
 Er zijn meerdere aanspreekpunten aangesteld, in de volgende verdeling: 

 Aanspreekpunt Minipupillen     

 Leeftijdcoördinator Onderbouw Laag (O8-O9) 

 Leeftijdcoördinator Onderbouw Hoog (O10-O12) 

 Leeftijdcoördinator Bovenbouw Laag (O13-O15) 

 Leeftijdcoördinator Bovenbouw Hoog (O17-O19) 

 Aanspreekpunt Seniorenvoetbal (Zaal-Heren-Vrouwen) 

 Aanspreekpunt G-voetbal 
 

De aanspreekpunten c.q. leeftijdscoördinatoren hebben als belangrijkste taak het onderhouden van 
contact met leiders van de teams. Men is het eerste aanspreekpunt voor leiders, toebedeeld per 
leeftijdsgroep. Hier is aandacht voor alle facetten die niet voetbaltechnisch zijn, en in het jeugdvoetbal 
ook vooral gericht op spelers en ouders.  
 
Het aanspreekpunt c.q. leeftijdcoördinator ondersteunt en stuurt de leiders. Deze zijn zelf 
verantwoordelijk voor het zorgdragen van randvoorwaardelijke zaken van hun team, zoals kleding, 
materialen, rij- en was-schema, aanstellen grensrechters en (jongste jeugd) wedstrijdleiding, zijn eerste 
aanspreekpunt voor ouders, gastheer/vrouw i.r.t. tegenstander).  
 
De taken van deze aanspreekpunten c.q. leeftijdscoördinator zijn globaal: 

 Is eindverantwoordelijk voor de toedeling van leiders binnen de eigen leeftijdscategorie  

 Weet wat er speelt rondom teams  

 Stuurt aan, begeleidt en coacht de leiders in de leeftijdscategorieën. Initieert coaching 
gesprekken en bijeenkomsten met de leiders, individueel en in groepsverband.  

 Begeleidt en ondersteunt leiders t.a.v. oudercontacten 

 Adviseert en trekt samen op met andere aanspreekpunten, zowel bij Voetbalzaken als Cultuur 
& Activiteiten, wat betreft indeling van teams voor het nieuwe seizoen.  

 Is aanwezig bij het frequent overleg met de coördinator Leeftijdsgroepen. Schaalt op naar en 
adviseert de coördinator waar nodig, en informeert waar nodig de trainer. 



4.2.1.2 Aanspreekpunten Spelersraad 

Zowel bij de Bovenbouw Jeugd als bij de Senioren streven we komende jaren naar het instellen van een 
spelersraad. Binnen deze spelersraad neemt van alle teams één speler plaats in de raad. Hiermee is elk 
team vertegenwoordigd om mee te praten over de ontwikkelingen in de verenging, maar vooral is men 
“oog en oor” voor wat er speelt in de teams. Zo kunnen bijvoorbeeld vroegtijdig signalen worden 
opgepikt en kan worden geanticipeerd. 
 
Voor de Senioren Prestatievoetbal moet deze Spelersraad niet worden verward met de groep spelers die 
frequent in gesprek is met de trainer en TC over performance bij wedstrijd en training. 

 
4.2.2 Coördinator Activiteiten 
Naast de reguliere competitie vinden er binnen SC Bolsward talloze activiteiten plaats. Deze activiteiten 
worden georganiseerd door verschillende commissies die door de jaren heen zijn ontstaan, vaak al met 
geschiedenis vanuit de fusieverenigingen.   
 
We kennen hierbij de activiteitencommissie, de jongerencommissie, de 12e man, de 
toernooicommissie, de tentenkampcommissie etc. Alle activiteiten hebben tot doel een eenheid te 
creëren binnen de vereniging en de cultuur van de vereniging in stand te houden en te versterken. Met 
de veelheid van activiteiten is afstemming nodig,  maar zeker ook coördinatie. De komende periode zal 
meer gestuurd worden op de organisatiestructuur, waarmee ook afscheid genomen zal worden van 
allerlei benamingen van oude commissies. 
 
Er is een coördinator Activiteiten aangesteld, deze zorgt voor de nodige verbinding, afstemming en 
overzicht. De coördinator stuurt de verschillende aanspreekpunten aan, zoals hierna beschreven.  Hij/zij 
is eindverantwoordelijk voor de totale activiteitenkalender.  

4.2.2.1 Aanspreekpunt Activiteitencommissies 

Er is een groot aantal activiteiten dat jaarlijks terugkeert in het programma. Hierbij wordt onderscheidt 
gemaakt in jeugd en senioren activiteiten, maar ook in algemene en voetbal gerelateerde activiteiten. 
Er is een aanspreekpunt aangesteld die deze activiteiten overziet.  
 
Voor een activiteit kan een commissie worden ingesteld, bestaand uit vrijwilligers die aan de organisatie 
inkleuring geven. Op  dit moment kennen we bijvoorbeeld de Jongerencommissie JOCO, de 
Activiteitencommissie en de Tentenkampcommissie.  Het aanspreekpunt initieert tijdig actie naar de 
verschillende commissies die zijn ingesteld voor een specifieke activiteiten. Deze activiteiten worden 
vervolgens georganiseerd, indien nodig m.b.v. een activiteitenplan en begroting.  
 
De komende jaren wordt er naar gestreefd om het programma verder uit te breiden, in aansluiting op 
de behoeften in de vereniging. Het aantal vrijwilligers dat hierbij ingezet moet worden zal daartoe 
oplopen, evenals de begroting. 
 
Voor de jeugd worden bijvoorbeeld de volgende algemene activiteiten georganiseerd:  Tentenkamp, 
FIFA toernooi, Discozwemmen, Bezoek Jumpstyle, Sponsorloop en Slotdag jeugd 
 
Voor senioren worden bijvoorbeeld de volgende algemene activiteiten georganiseerd: Klaverjassen, 
Oudjaars/Nieuwjaars bijeenkomst, Themafeest, Super Saturday, Slotdag senioren 
 
Voor specifieke doelgroepen worden de volgende activiteiten georganiseerd: Vrijwilligersbijeenkomsten 
c.q. uitje, Vriendenclubfeest, Sponsorbijeenkomsten 
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De volgende activiteiten zijn meer gericht op voetbal:  

 Voetbaltoernooien voor verschillende doelgroepen, in zomer en winter, op veld en in zaal 

 Gastheer voor externe toernooien en activiteiten, zoals Jonger Oranje, VTT of Keepersdagen 

 Bijeenkomsten voor KNVB en samenwerkende Verenigingen 

 Kick-off bijeenkomsten voor trainers/Leiders, Ouders, Spelers bij start seizoen 

 Schoolvoetbaltoernooien 
 

4.2.2.2 Aanspreekpunt Toernooien 

Het aanspreekpunt toernooien neemt initiatief tot het organiseren van toernooien voor verschillende 
doelgroepen. De behoefte aan toernooien is erg divers, zo ook het aanbod. Binnen SC Bolsward streven 
we ernaar om op termijn voor alle leeftijdsgroepen minimaal één toernooi te organiseren.  
 
De onderbouw jeugd heeft inmiddels haar jaarlijkse zomertoernooi op het veld, maar ook voor de 
bovenbouw jeugd is er een behoefte die ingevuld kan worden. Hierbij valt te denken aan een 
Wintertoernooi in januari voor O17-O19 en een “Moederdag toernooi” voor O13-O15 in mei. 
 
Het aanspreekpunt jeugdtoernooien is tevens aanspreekpunt voor toernooien buiten de eigen 
vereniging. Binnenkomend aanbod kan worden verspreid, en bij een specifieke wens van een team kan 
men kijken waar mogelijkheden zijn. 
 
Mogelijk kan SC Bolsward ook optreden als gastheer voor toernooien die landelijk worden 
georganiseerd, met initiatief vanuit KNVB, Jonger Oranje en VTT. Het gastheerschap draagt bij aan het 
imago van SC Bolsward, en past bij de regionale rol die we willen hebben  

4.2.2.3 Aanspreekpunt Opleidingen 

Het aanspreekpunt Opleidingen heeft zicht op diverse opleidingen en opleidingsmogelijkheden die 
binnen de vereniging worden georganiseerd. Het aanspreekpunt zorgt samen met vrijwilligers, ook 
vanuit andere portefeuilles, voor de organisatie van een opleiding. Deze opleidingen komen vaak voort 
uit een behoefte die binnen de vereniging is ontstaan, het aanspreekpunt onderhoudt daarvoor zelf een 
goed netwerk binnen de vereniging. 
 
Opleidingen kunnen op veel thema’s worden geboden, te denken valt aan : 

 Opleidingen voor scheidsrechters (voor de pool, de spelers, de ouders jeugdteams) 

 Opleidingen voor trainers, zowel KNVB als intern  

 Opleidingen voor kaderleden (clubkader coaching) 

 Spelregelavonden (spelregelbewijs v.a. JO17) 

 EHBO-opleiding 

 Bardienst / tap- en kassacursus 
 

Soms worden opleidingen van buiten de vereniging aangeboden, of met andere verenigingen samen, 
het aanspreekpunt opleidingen is hierbij dan het eerste aanspreekpunt. Hij/zij zorgt voor het eerste 
contact en waar nodig het initiatief. Samenwerking was er in de afgelopen jaren bijvoorbeeld met Sport 
Fryslân of de KNVB.  
  



 

4.2.3 Coördinator Meer dan Voetbal 
Onder de noemer van “meer dan voetbal” borgt de vereniging “de vriendenclub SC Bolsward”, “het 
vrijwilligersbeleid” en “veiligheid & gezondheid”. De coördinator “meer dan voetbal” heeft voor elk 
aspect een aanspreekpunt, en onderhoudt hiermee nauw contact. 

4.2.3.1 Aanspreekpunt Vriendenclub SC Bolsward 

De vriendenclub van SC Bolsward heeft als doelstelling “het geven van geldelijke steun bij investeringen 
en/of het organiseren van bepaalde activiteiten binnen de vereniging. De vriendenclub is er voor 
mensen die onze verenging een warm hart toedragen. De club telt vele tientallen leden die gezamenlijk 
voor armslag zorgen, d.m.v. een financiële donatie. 
 
De afgelopen jaren heeft de club middels investeringen meegeholpen aan onder andere de renovaties 
van tribunes en clubgebouw, het aanschaffen van een elektronisch scorebord, oud-papier-bus, een 
beamer en TV, aanschaf voor goals en voetballen voor jeugd etcetera 

4.2.3.2 Aanspreekpunt Vrijwilligersbeleid 

Om het vrijwilligersbeleid uit te voeren is een Vrijwilligerscommissie samengesteld. Deze commissie 
wordt aangestuurd door het aanspreekpunt vrijwilligersbeleid.  Men heeft de taak het werven en 
toedelen van vrijwilligers, op basis van interesse en competenties. Vacatures worden geïnventariseerd 
via de coördinatoren binnen vereniging. Daarnaast is de commissie aanspreekpunt voor alle partijen 
wat betreft vrijwilligerszaken.  
 
Zoals veel andere sportverenigingen ervaart ook SC Bolsward dat het in toenemende mate lastig is om 
vrijwilligers te binden voor de verschillende rollen en taken binnen de vereniging. Zo komt het werk dat 
gedaan moet worden op de schouders van steeds minder mensen terecht, en dat schrikt anderen af.  
SC Bolsward hanteert het uitgangspunt dat alle taken in kleine partjes moeten worden verdeeld, zodat 
potentiele vrijwilligers gemakkelijker in staat zijn om zo’n kleine taak te vervullen. Als alle taken 
behapbaar zijn, dan is het gemakkelijker er een vrijwilliger voor te vinden (op gewenst niveau, in een 
specifieke smaak). Bij de toelichting in de ALV werd dit typerend geschetst in een metafoor van een 
taart, die bestaat uit vele taartpunten met verschillende smaken.  
 
En daarmee wordt het haalbaar dat vele handen ook licht werk maken. Als iedereen een beetje 
bijdraagt, dan moet de vereniging kunnen floreren en groeien in haar ambities. Het vrijwilligersbeleid 
heeft daarmee een koers bepaald. Er is besloten dat alle volwassen leden en ouders van jeugdleden 
minimaal één taak moet vervullen. 
 
Op dit moment worden leden/ouders actief gevraagd om vrijwillig een rol/taak te vervullen. Die 
ontwikkeling wordt nu eerst gevolgd, en mocht dit te weinig soelaas bieden dan heeft de ALV 
ingestemd om hier financiële gevolgen aan te hangen. In dat geval zal de contributie worden verhoogd, 
en kun je met jouw inzet een korting verdienen. 
 
SC Bolsward wil de komende jaren haar vrijwilligerswerk verder ontwikkelen. Het is een ambitie om het 
NOV-keurmerk vrijwilligersorganisaties te behalen. Het NOV (Nederlandse Organisaties 
Vrijwilligerswerk) biedt de methodiek Vrijwillige Inzet Goed Geregeld, een praktisch online instrument 
waarmee vrijwilligersorganisaties hun vrijwilligersbeleid en -management onder de loep kunnen nemen 
en daarmee het Keurmerk Goed Geregeld kunnen krijgen. Door middel van het doorlopen van dit 
instrument kan de vereniging inzicht krijgen in het vrijwilligersbeleid en waar hiaten zitten 
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4.2.3.3 Aanspreekpunt Gezondheid & Gedrag 
Het aanspreekpunt Gezondheid & Gedrag zorgt voor de nodige afstemming met en tussen verschillende 
aspecten waar vrijwilligers zich voor inzetten. Binnen de vereniging is er hiermee continue aandacht 
voor normen & waarden, vertrouwen, gedrag, gezondheid en verzorging.  

Nader beschouwd: Normen & Waarden  

Cultuur is het geheel aan gewoonten en regels dat een vereniging met veel vrijwilligers heeft, zo ook SC 
Bolsward. Hieronder vallen onder andere het geheel van normen en waarden, maar ook de kleding en 
activiteiten. Binnen een organisatie als SC Bolsward vormen afgesproken gedragsregels de basis, 
daarnaast zijn er nog tal van ongeschreven regels waar we ons “gewoon” aan hebben te houden.  
Individuele leden kunnen vervolgens de algemene regels vertalen naar de eigen specifieke situatie en  
heeft daarbij vrijheid van handelen. Dit houdt in dat hoewel deze regels voor een groot deel van 
bovenaf worden opgelegd, de naleving ervan alleen tot stand komt door een consensus over 
onderliggende waarden en normen.  
 
Normen zijn min of meer bindende verwachtingen van de leden van SC Bolsward omtrent het handelen 
of niet-handelen door de leden. Het geeft uiting aan de opvattingen van de vereniging door middel van 
geboden en verboden. Normen zijn daarmee richtinggevend en geven een ordening van gedrag, 
waardoor dit (tot op zekere hoogte) voorspelbaar wordt. Dit heeft een positief gevolg voor de 
onderlinge verbondenheid en veiligheid binnen de vereniging. Voor de naleving van de normen is de 
socialisatie van nieuwe leden van belang: het overdragen aan nieuwe leden. Vervolgens maken nieuwe 
leden in de omgang met anderen zich de (sub)cultuur eigen. Waarden zijn abstracte collectieve 
voorstellingen die leven onder de leden omtrent wat men als goed en juist en dus nastrevenswaardig 
beschouwt. Waarden zijn dus het uitgangspunt van de vereniging; normen komen uit de waarden voort.  
 
Voor SC Bolsward betekent dit dat individuele kaderleden een belangrijke taak hierin te vervullen 
hebben én dat er ook een continue uitwisseling plaats moet vinden over de gedragsregels. Er is 
aandacht voor het thema “veiligheid en integriteit” en het borgen van de gedragscode met gedragen 
regels binnen de vereniging. De vereniging hanteert duidelijk afgebakende gedragsregels. Het is van 
groot belang deze gedragsregels steeds weer opnieuw te herijken en ook te communiceren.  

Nader beschouwd: Vertrouwenscontactpersoon 

De vertrouwenscontactpersoon (VCP) heeft een belangrijke rol in het stimuleren van een veilige 
sportcultuur. Wanneer personen binnen de vereniging te maken krijgen met ongewenst gedrag, zoals 
(seksuele) intimidatie, pesten, of vermoedens van matchfixing, is de VCP het eerste aanspreekpunt 
waar je terecht kunt. 
 
Op dit moment is er één VCP in de vereniging, dat is voor een grote verenging als SC Bolsward te weinig 
en biedt bovendien geen keuze aan diegene die hiertoe behoefte heeft. Samen met andere 
verenigingen in Bolsward wordt de behoefte tot VCP herkend en daartoe wordt de samenwerking 
gevonden. De komende jaren wordt het aantal VCP uitgebreid door uitwisseling met meerdere 
verenigingen, dit zal leiden tot een goed bereikbaar en benaderbaar netwerk van capabele VCP. 

Nader beschouwd: Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) 

SC Bolsward vindt het belangrijk dat haar leden in een veilig klimaat kunnen sporten. Helaas komt het 
voor dat mensen in de sport misbruik maken van hun positie. Jaarlijks komen er meerdere gevallen van 
(seksueel) ongewenst gedrag in de sport aan het licht. Als sportvereniging is het onze plicht om 
maatregelen te nemen die (seksuele) intimidatie e.d. kunnen voorkomen.  



 
De VOG biedt één van de mogelijke maatregelen. Het verplicht stellen van een VOG geeft meer 
zekerheid over het verleden van bijvoorbeeld (nieuwe) trainers, leiders en vrijwilligers. Daarnaast 
vermindert het de kans dat personen, die eerder in de fout zijn gegaan, nogmaals een functie binnen 
een vereniging kunnen uitoefenen. Kijk voor meer informatie over de VOG ook op de site van NOC*NSF 
(www.nocnsf.nl). SC Bolsward verplicht haar vrijwilligers een VOG aan te leveren als één van de 
maatregelen die het bestuur neemt om de kans op grensoverschrijdend gedrag binnen de club te 
verkleinen. Het aanvragen van VOG's vraagt ieder jaar aandacht bij het aangaan van afspraken met 
nieuwe leiders en trainers. 
 
De vele leden die SC Bolsward heeft vormen een weerspiegeling van de maatschappij, waarin alle lagen 
en groepen van de bevolking elkaar ontmoeten. Dat betekent helaas ook dat het voetbal kwetsbaar is 
voor discriminatie. Te denken valt dan aan kwetsbare opmerkingen, zoals racisme en scheldwoorden 
rond LHBTI. Dit kan plaatsvinden vanuit toeschouwers, spelers of officials. SC Bolsward spreekt zich 
nadrukkelijk uit tegen discriminatie, en wil in haar handelen de protocollen volgen die hiervoor zijn 
opgesteld door de KNVB. Deze protocollen geven de wijze van handelen aan voor leden en 
scheidsrechters, en zijn beschikbaar via de site van de KNVB.  

Nader beschouwd: Gedragscodes  

Voor aanvang van ieder voetbalseizoen zullen alle spelers door hun trainers en leiders uitleg krijgen van 
de bij SC Bolsward geldende gedragscode. Daarnaast zullen ook alle ouders bij aanvang van het 
voetbalseizoen bekend worden gemaakt met de bij SC Bolsward geldende gedragscodes door de 
desbetreffende leiders van het team waarin hun zoon/ dochter voetbalt. 
 
Voor alle spelers gelden de volgende afspraken:  

 We tonen respect naar medespelers, tegenstanders, scheidsrechters, coaches en publiek 

 Er wordt niet gepest, gescholden, gevochten of gediscrimineerd. 

 We accepteren beslissingen van scheidsrechter, en luisteren naar trainers, leiders, vrijwilligers 

 “We willen winnen, maar niet ten koste van alles” 

 We zijn verplicht te trainen, bij verhindering meld je tijdig af bij de trainer  

 Als je niet kunt spelen, dan meld je je tijdig af bij de trainer of leider 

 We dragen correcte en verzorgde wedstrijdkleding, conform de voorschriften van de vereniging 

 We dragen scheenbeschermers en goede schoenen bij trainingen en wedstrijden 

 We zetten onze tassen en fietsen e.d. op de daarvoor bedoelde plaatsen 

 We laten onze kleedkamers en kantine schoon en netjes achter  

 Na wedstrijd én training kan worden gedoucht, i.k.v. van hygiëne wordt dit sterk aanbevolen 

 We passen goed op onze spullen, zoals materialen en kleding 
 
Voor de jeugdspelers bovenbouw en senioren komt daar nog bij: 

 We houden ons aan geldende regels t.a.v. roken, drinken, corona etc.  

 Er wordt niet gerookt, en verdovende middelen zijn verboden op het sportpark.  

 We betalen zelf een eventuele boetes n.a.v. gele/rode kaarten 

 We spreken anderen aan die zich niet aan de regels houden  

 We zetten ons in voor de vereniging en ondersteunen de vereniging waar mogelijk 
 
Gedragscode voor ouders en supporters langs het veld: 

 We komen afspraken na, bijvoorbeeld de besproken aandachtspunten bij een kick-off 

 We dragen zorg voor een rol als grensrechter, scheidsrechter, chauffeur en kledingwassen, 
zoals afgesproken in een roulatieschema.  

 We assisteren bij een wedstrijd, zoals wegzetten doelen en het plaatsen van cornervlaggen 

 We respecteren beslissingen van de (assistent) scheidsrechter.  

 We bemoeien ons niet met de rol van de trainer of leider, eventuele feedback kan na de 
wedstrijd of training aan hen worden gegeven.  
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 We zijn voorbeeld in woord en gedrag voor de kinderen, we leren hen de gedragscode 

 We stimuleren kind(eren) om aan verenigingsactiviteiten deel te nemen.  

 Kinderen gebruiken materialen en kleding (in bruikleen) alleen bij wedstrijden en trainingen   

 We roken niet op het sportpark, en in bijzijn van kinderen 

 We stimuleren kinderen op tijd aanwezig te zijn, of tijdig af te melden 

 We komen vanaf de leeftijdsgroep JO11 niet meer in de kleedkamer, de kinderen redden zich 
prima met douchen en veters strikken. De begeleiding van een team helpt waar nodig. 

 
Nader beschouwd: Gezondheid 

Gezondheid is binnen de vereniging op te splitsen in twee aandachtsgebieden: Verzorging en Veiligheid. 
Een belangrijk aspect is de verzorging  van spelers bij blessures, daar staat de vereniging voor gesteld. 
Veel andere aspecten verdienen nog de nodige aandacht, te denken valt hierbij aan: EHBO 
aanwezigheid, protocollen bij calamiteiten en zware blessures, veiligheid van accommodaties (RI&E), 
een gezonde kantine, handhaven rookbeleid, zichtbaarheid van gedragsregels, etcetera 
 
Op dit moment is er nog geen structurele en georganiseerde aandacht voor dit onderwerp binnen de 
vereniging, al zijn er tal van goede initiatieven en ideeën die komende tijd verder opgepakt gaan 
worden. Een commissie gezondheid zal worden opgericht, om verder inkleuring te geven aan goede 
ideeën en initiatieven. Deze commissie gaat inventariseren wat op dit moment aan ondersteuning op 
verschillende gebieden aanwezig is, hier structuur in aanbrengen en een actieplan opzetten voor de 
uitwerking op onderdelen.  
 
Hierbij zal samenwerking worden gezocht met Fysio Actief. Er kan gebruik worden gemaakt van het 
aanbod preventieve begeleiding t.a.v. een gezonde leefstijl, bijv met aandacht voor voedingsadvies. In 
samenspraak met Fysio Actief gaat SC Bolsward de komende jaren hier verder invulling aan geven.  
 
De afgelopen jaren is een start gemaakt met het aanbieden van performance-training. Hierbij worden 
spelers van prestatieteams frequent fysiologisch begeleid. Er is specifiek aandacht voor conditie, 
techniek en herstel. De performance wordt gemeten en gemonitord, zodat individuele ontwikkeling kan 
worden gevolgd. Het zal bijdragen aan een gezonde en verantwoorde manier van sportbeleving, waarbij 
de trainer gericht kan coachen naar de spelers.  
 
Nader beschouwd: Verzorging 

Sporten is gezond, maar helaas gaat het soms gepaard met blessures. Vaak is onduidelijk wat er aan de 
hand is, of wat de oplossingen zijn. Met dit soort vragen kunnen spelers terecht op het sportspreekuur, 
in de daarvoor ingerichte behandelruimte op het sportpark. De tijden staan vermeld op de website van 
SC Bolsward.  
 
Hier wordt ook de behandeling gedaan bij klachten rond elke gewrichts- of spiergroep. Het 
sportspreekuur wordt verzorgd door Fysio Actief en is bedoeld voor alle leden binnen de vereniging, 
ongeacht leeftijden en niveaus. Trainers, verzorgers en Fysio Actief hebben waar nodig contact met 
elkaar t.a.v. voortgang van blessures, ook wat betreft een eventueel behandelplan en terugkeer op de 
velden van een speler. 
 
Wanneer de blessures ernstiger van aard zijn, is verdere behandeling mogelijk in de praktijk. Specifieke  
behandeling vindt plaats met diverse methodes, waaronder manueel therapie, dry needling en 
echotherapie.  Ook is er mogelijkheid tot post-operatieve revalidatie, als herstel na operatie. 
Voor zowel de heren als de vrouwen prestatieteams is er een eigen verzorger beschikbaar rondom 
trainingen en wedstrijden, waarbij aandacht is voor eerste handelingen (sportmassage en taping). 



Trainers, verzorgers en Fysio Actief hebben waar nodig contact met elkaar t.a.v. voortgang van 
blessures, ook wat betreft een eventueel behandelplan en terugkeer op de velden van een speler. 
 
SC Bolsward heeft de ambitie om op termijn tijdens wedstrijddagen een EHBO-er aanwezig te laten zijn. 
Op dit moment is dat niet het geval, en kan gebruik worden gemaakt van aanwezige EHBO-kisten en 
eventueel een brancard e.d. Voor het inschakelen van professionele hulp is in de kantine en bij de 
boxen een lijst met calamiteiten-telefoonnummers aanwezig.  
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5. Leiders en Trainers  
 

5.1 Samenwerking  
De rol van de trainers en leiders is wezenlijk anders. Bij een goede samenwerking vullen ze elkaar 
naadloos aan in de begeleiding van een voetbalteam, ieder op hun eigen aandachtsgebied.  
De trainers vallen onder de sturingslijn van “Voetbalzaken”. De leiders vallen in de sturingslijn onder de 
portefeuille “Cultuur en Activiteiten”. Er is binnen SC Bolsward gekozen om voetbaltechnische en 
mensgerichte aspecten rondom een team en spelers uit elkaar te halen, zodat ieder aspect de volle 
aandacht kan krijgen.  

 

5.2 Rolprofiel Leiders 
Jeugdleiders worden aangestuurd vanuit de verschillende leeftijdcoördinatoren, bij de senioren door 
het aanspreekpunt seniorenvoetbal.  De inzet van leiders is op alle bijkomende zaken rondom de teams, 
met globaal de volgende aandachtspunten:  

 Verzorgt de communicatie t.a.v. wedstrijden en activiteiten, naar spelers en/of ouders 

 Zorgt voor roulatiesysteem t.a.v. chauffeurs, wassen, fluiten, vlaggen etc 

 Initieert een (kick-off) bijeenkomst met kader – spelers – ouders, zorgt voor nodige informatie 

 Initieert oefenwedstrijden en deelname toernooien, en heeft hiertoe contact met verenigingen 
of met het aanspreekpunt toernooien  

 Draagt zorg voor de rol van boxtoezicht en wedstrijdtafel bij doordeweekse wedstrijden, ook 
legt hij/zij eventueel contact met kantinebeheer over eventuele opening van de kantine. 

 Verzorgt contact wedstrijdtafel en scheidsrechter t.a.v. wedstrijdformulier en uitslagen etc. 

 Draagt zorg voor afwikkeling administratieve zaken bij onregelmatigheden, i.s.m. 
aanspreekpunt c.q. leeftijdcoördinator en wedstrijdsecretarissen 

 Zorgt voor goed gastheerschap namens de vereniging, naar tegenstander en scheidsrechter. 

 Regelt een veld voor doordeweekse wedstrijden via het aanspreekpunt veldplanning   

 Heeft waar nodig contact met aanspreekpunten t.a.v. gezondheid & gedrag. Heeft oog voor 
onveilige situaties en handelt er naar 

 Zorgt voor degelijke materialen en kleding (ook reserveshirts), t.b.v. wedstrijd en training 

 Informeert over activiteiten van de vereniging, en stimuleert de deelname 

 Zorgt voor discipline t.a.v. op tijd komen, afmelden, kledinggebruik 

 Is gericht op toepassen van de gedragscode, bij spelers en ouders 

 Heeft aandacht voor hygiëne (douchen na sporten), en verzorgt boxtoezicht t.a.v. eigen team 
 Beschikt over sterke communicatieve, verbindende en didactische vaardigheden, is goed in 

organiseren en plannen.  

 Kan de trainer assisteren in de coaching op wedstrijddagen 

 
  



5.3 Rolprofiel Trainers 
Trainers worden aangestuurd vanuit de aanspreekpunten voetbal (onderbouw, bovenbouw, senioren) 
op alle voetbaltechnische aspecten. Deze aanspreekpunten worden bij het jeugdvoetbal nog dikwijls 
veldcoach genoemd, maar hun rol is aangepast en dekt niet meer geheel de lading. 
 
De trainer heeft globaal de volgende aandachtspunten, later wordt hier verder op ingegaan. 

 Onderhoudt nauw contact met het aanspreekpunt  

 Onderhoudt nauw contact met de leiders van betreffende team   

 Onderhoudt een goed band met alle spelers in het team 

 Zorgt voor kwalitatief hoogwaardige trainingen, door toepassing van beschikbare oefenstof 
VTON en het hanteren van “de handreiking voor trainers” 

 
De KNVB hanteert een richtlijn t.a.v. minimale diploma’s van trainers bij selectieteams. SC Bolsward 
hanteert deze minimale eis voor de Heren 1 op niveau UEFA B. Ondertussen streeft men naar meer 
gediplomeerde trainers in haar jeugdopleiding en overige seniorenteams. De trainers van de overige 
selectieteams zouden daarbij allen moeten beschikken over UEFA C, of de ambitie moeten hebben om 
dit op korte termijn te gaan behalen. SC Bolsward is bereid om in deze ambitie creatief mee te denken 
qua ondersteuning.  
 
Trainers in overige teams worden gestimuleerd om verder te verdiepen in het trainersvak, SC Bolsward 
stimuleert dit door gerichte opleiding en coaching aan te bieden. Aan trainers en begeleiders van het G-
voetbal worden specifieke aanvullende eisen gesteld, dit in verband met de specifieke doelgroep 
waarvan men trainer is.  

Nader beschouwd: Coaching trajecten voor trainers, leiders en kader  

SC Bolsward en Sport Fryslân werken al enkele jaren samen, ook ten aanzien van coachingtrajecten voor 
trainers, leiders en kader. De komende jaren zal dit verder worden uitgebouwd, en dat sluit aan op de 
ambitie die SC Bolsward heeft: 

 Opleiding en coaching voor jeugdtrainers van basisteams én selectieteams. Hierbij bijzondere 
aandacht voor coachende en didactische vaardigheden, in de context van het geschetste 
rolprofiel voor trainers.  

 Begeleiding voor leiders van jeugdteams. Hierbij bijzondere aandacht voor de verbindende rol 
die men vervult tussen spelers-ouders-vereniging, in de context van het geschetste rolprofiel 
voor leiders. 

 Opleiding voor kader (coördinatoren en aanspreekpunten), ter ondersteuning op hun specifieke 
rol binnen de vereniging. Ook hier is de geschetste rol in het beleidsplan het vertrekpunt 
waarop gecoacht gaat worden. 

 
De frequente opleidingsmomenten worden vastgelegd in de jaarkalender, en worden aangeboden 
vanuit de vereniging en verzorgd door Sport Fryslan. Aanwezigheid van leiders en trainers is nodig om 
samen een ontwikkeling in de rol door te maken, met theoretische uitleg en praktische toepassing. Er is 
ruimte voor uitwisseling van ervaringen en vraagstukken. In de tussenliggende weken is het aan de 
aanspreekpunten en coördinatoren om de ingezette lijn door te zetten.  
 
 

5.3.1 Trainers selectieteams seniorenvoetbal 
Binnen de vereniging onderkennen we meerdere trainers op seniorenteams senioren. Hierbij gaat het 
om de trainers van A & B-selectie Heren en de selectie Vrouwenvoetbal. De trainer die wordt 
aangesteld moet aansluiten op de ambities van de vereniging en het team in het bijzonder, en daartoe 
opgeleid zijn en ervaring mee hebben.  
 
  



 

Beleidsplan Voetbal, Cultuur & Activiteiten 2022 – 2026   

37 
 

Op hoofdlijnen is de taak van de trainer van een selectieteam: 

 Zorgt voor een goede voorbereiding t.a.v. oefenstof van de training o.b.v. VTON. 

 Houdt rekening met omstandigheden zoals weer, veldkwaliteit en motivatie spelers. 

 Zorgt voor een goede teamgeest en heeft aandacht voor afwijkend gedrag in en om het team 

 Onderhoudt contact met leider en het aanspreekpunt, maar ook met andere trainers 

 Verzorgt de coaching op wedstrijddagen. Is motiverend, enthousiast en gedreven.  

 Is in het bezit van een KNVB trainersopleiding, minimaal UEFA C (en UEFA B voor heren 1).  

 Is zich bewust van zijn/haar positie in de vereniging, en draagt dit uit. 

 Bezoekt scholingsbijeenkomsten voor trainers, gericht op delen en ontvangen van kennis 

 Beschikt over bijpassende didactische vaardigheden, is communicatief vaardig 

 Communiceert open en eerlijk met spelers. Motiveert keuzes aan spelers waar nodig.  

 Stimuleert nevenactiviteiten binnen de vereniging aan de spelersgroep. 

 Is verantwoordelijk voor gebruik en opbergen van materialen 

 Is verantwoordelijk voor aan/uit schakelen van lichtinstallatie 

 Heeft aandacht voor veiligheid, bijvoorbeeld t.a.v. dragen scheenbeschermers, goed schoeisel 
en gebruik van materialen.  

 Zorgt voor orde en netheid in de kleedkamer 
 

5.3.2 Trainers basisteams seniorenvoetbal 
Naast de selectieteams kent SC Bolsward een groot aantal basisteams. Ook deze teams hebben recht op 
een ambitieuze trainer. Soms verzorgt het team zelf de training in roulatie, soms is er sprake van een 
trainer. Deze trainer is in beginsel op een trainingsavond beschikbaar zijn, maar zal vaak niet op 
speeldagen aanwezig zijn. Bij het aanstellen van deze trainers is diploma ondergeschikt aan ervaring.  
 
Op hoofdlijnen is de taak van de trainer van een basisteam: 

 Zorgt voor een goede voorbereiding t.a.v. oefenstof van de training o.b.v. VTON 

 Houdt rekening met omstandigheden zoals weer, veldkwaliteit en motivatie spelers 

 Zorgt voor orde en netheid in de kleedkamer 

 Heeft aandacht voor veiligheid, bijvoorbeeld t.a.v. dragen scheenbeschermers, goed schoeisel 
en gebruik van materialen 

 Is verantwoordelijk voor gebruik en opbergen van materialen 

 Is verantwoordelijk voor aan/uit schakelen van lichtinstallatie 

 Zorgt voor een goede teamgeest en heeft aandacht voor afwijkend gedrag in en om het team 

 Onderhoudt contact met leider en aanspreekpunt 

 Bezoekt scholingsbijeenkomsten voor trainers, gericht op delen en ontvangen van kennis 

 Beschikt over bijpassende didactische vaardigheden, is communicatief vaardig 

 Verzorgt bij voorkeur de coaching op wedstrijddagen, of laat zich hierin vervangen 
 

5.3.3 Trainers selectieteams jeugdvoetbal  
Selectieteams (vanaf JO9 en ouder) worden in beginsel voorzien van een gediplomeerde trainer, die 
naast de training ook de coaching verzorgt op speeldagen. Hiermee borg je het toepassen van oefenstof 
in de wedstrijd, en de continuïteit en eenduidigheid van coaching naar spelers. Dit komt de prestatie 
ten goede. De trainers van selectieteams (vanaf JO11) verzorgen zogenaamde POP-gesprekken, waarbij 
de ontwikkeling van individuele spelers centraal staat. Deze informatie wordt ook gebruikt bij 
(tussentijdse) indeling van teams. 
 
  



Op hoofdlijnen is de taak van de trainer van een selectieteam: 

 Zorgt voor een goede voorbereiding t.a.v. oefenstof van de training o.b.v. VTON 

 Houdt rekening met omstandigheden zoals weer, veldkwaliteit en motivatie spelers 

 Zorgt voor een goede teamgeest en heeft aandacht voor afwijkend gedrag in en om het team 

 Onderhoudt contact met leiders en het aanspreekpunt, maar ook met andere trainers  

 Verzorgt de coaching op wedstrijddagen. Is motiverend, enthousiast en gedreven.  

 Is in het bezit van een KNVB trainersopleiding, minimaal UEFA C  

 Is zich bewust van zijn/haar positie in de vereniging, en draagt dit uit 

 Bezoekt scholingsbijeenkomsten voor trainers, gericht op delen en ontvangen van kennis 

 Beschikt over bijpassende didactische vaardigheden, is communicatief vaardig 

 Communiceert open en eerlijk met spelers. Motiveert keuzes aan spelers waar nodig 

 Verzorgt de zogenaamde POP-gesprekken met spelers, waar nodig i.s.m. hun aanspreekpunt. 

 Stimuleert nevenactiviteiten binnen de vereniging aan de spelersgroep 

 Is verantwoordelijk voor gebruik en opbergen van materialen, aan/uitschakelen lichtinstallatie 

 Aandacht voor veiligheid, o.a. dragen scheenbeschermers, goed schoeisel, gebruik materialen. 

 Zorgt voor orde en netheid in de kleedkamer 
 

5.3.4 Trainers basisteams jeugdvoetbal  
Naast de selectieteams kent SC Bolsward een groot aantal basisteams. Ook deze teams hebben recht op 
een ambitieuze trainer. Deze trainer is in beginsel op beide trainingsavonden beschikbaar, maar zal vaak 
niet op speeldagen aanwezig zijn. Bij het aanstellen van deze trainers is diploma ondergeschikt aan 
ervaring. Binnen deze teams vinden geen POP-gesprekken plaats, tenzij de speler potentieel is voor een 
selectieteam. Eventuele POP-gesprekken vinden dan plaats door de trainer van het selectieteam.  
 
Op hoofdlijnen is de taak van de trainer van een basisteam: 

 Zorgt voor een goede voorbereiding t.a.v. oefenstof van de training o.b.v. VTON 

 Houdt rekening met omstandigheden zoals weer, veldkwaliteit en motivatie spelers 

 Zorgt voor orde en netheid in de kleedkamer 

 Aandacht voor veiligheid, o.a. dragen scheenbeschermers, goed schoeisel, gebruik materialen 

 Is verantwoordelijk voor gebruik en opbergen van materialen, aan/uitschakelen lichtinstallatie 

 Zorgt voor een goede teamgeest en heeft aandacht voor afwijkend gedrag in en om het team 

 Onderhoudt contact met leider en aanspreekpunt 

 Bezoekt scholingsbijeenkomsten voor trainers, gericht op delen en ontvangen van kennis 

 Beschikt over bijpassende didactische vaardigheden, is communicatief vaardig 

 Verzorgt de coaching op wedstrijddagen, indien hierbij aanwezig 
 

5.3.5 Keepertrainers 
SC Bolsward biedt al haar keepers vanaf JO9 de mogelijkheid tot keepertraining, passend bij de leeftijd, 
het niveau en de ambitie van de keeper. Voorwaarde is dat de keepers op wedstrijddagen minimaal 
50% van de wedstrijden keept, en dat er echt ambitie is om een betere keeper te worden. De 
keepertrainers geven training aan kleine groepjes van gemiddeld 4 keepers. Ze zijn ervaren en bekend 
met de oefenstof van KNVB keepertrainers van Oranje en Jong Oranje, of vergelijkbaar, en bieden 
derhalve afwisselende en passende trainingsstof aan.  
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5.3.6 Performance-trainer  
SC Bolsward voelt de verantwoordelijkheid om een gezond voorbeeld voor de jeugd neer te zetten en 
wil zich ook richten op het stimuleren van een actieve en gezonde leefstijl vanuit maatschappelijke 
betrokkenheid en verantwoordelijkheid: rookvrij worden, problematisch alcoholgebruik tegengaan en 
overgewicht tegengaan door voldoende sporten en bewegen en door gezonde voeding stimuleren.   
 
SC Bolsward en Fysio Actief werken nauw samen ten behoeve van de ontwikkeling van de medische 
begeleiding binnen de vereniging (fit maken, houden en sterker maken), maar ook ten behoeve van de 
ontwikkeling van de spelers door elkaars expertise te benutten voor o.a. performance trainingen e.d.  
De fysiotherapeuten van Fysio-Actief maken daarmee onderdeel uit van de technische staf van SC 
Bolsward. Trainer, performance trainer, fysiotherapeut en verzorger werken samen voor de 
ontwikkeling van spelers en team.  
 
Nader beschouwd: de performance-training & medische begeleiding 

Bij veel sporten zijn trainingen (in)gericht op het technische en tactische aspect van de sport. Zeer 
belangrijk natuurlijk, maar wat vaak over het hoofd wordt gezien is dat wanneer het fysieke aspect 
meer aandacht zou krijgen, dit een positieve invloed heeft op de totale kwaliteit van de sportuitvoering. 
In de performance-training verbeter je onder professionele begeleiding jouw kracht, conditie en 
prestaties. De training vindt plaats in kleine groepen, of als individuele speler. 
 
In 2021 is SC Bolsward gestart met de Performancetraining. Deze training wordt verzorgd door Fysio-
actief, en heeft als doel kwalitatief hoogwaardige sportmedische begeleiding te bieden aan sporters. Fit 
worden, blijven en hogere prestaties leveren ten behoeve van de ontwikkeling van teams/spelers.  
 
De training, inclusief de metingen en monitoring, wordt vooralsnog aangeboden aan de 1e 
selectieteams JO13-JO14-JO15-JO17-JO19. In de komende jaren is het de bedoeling dat dit verder wordt 
uitgebreid, waarbij het mogelijk wordt ingebed in een 3e trainingsmoment.  
 
Sporten is gezond, maar helaas gaat het soms gepaard met blessures. Vaak is onduidelijk wat er aan de 
hand is, of wat de oplossingen zijn. Met dit soort vragen kunt u terecht op het sportspreekuur van Fysio 
Actief, in de daarvoor ingerichte behandelruimte op het sportpark. Hier wordt ook de behandeling 
gedaan bij klachten rond elke gewrichts- of spiergroep. Het sportspreekuur is bedoeld voor alle leden 
binnen de vereniging, ongeacht leeftijden en niveaus. 
 
Wanneer de blessures ernstiger van aard zijn, is verdere behandeling mogelijk in de praktijk. Specifieke  
behandeling vindt plaats met diverse methodes, waaronder manueel therapie, dry needling en 
echotherapie.  Ook is er mogelijkheid tot post-operatieve revalidatie, als herstel na operatie. 
 
Er kan gebruik worden gemaakt van het aanbod preventieve begeleiding t.a.v. een gezonde leefstijl, bijv 
met aandacht voor voedingsadvies. In samenspraak met Fysio Actief gaat SC Bolsward de komende 
jaren hier verder inkleuring aan geven.  
 
 
 
 
 
 



5.3.7 Techniektrainer 
Er wordt al geruime tijd gesproken over de mogelijkheid om specifieke aandacht te geven aan 
techniektraining. SC Bolsward is van mening dat deze specifieke techniektraining al onderdeel uitmaakt 
van VTON, en daarmee in het aanbod zit dat door alle trainers wordt gehanteerd. Een specifieke 
techniektrainer zou dan ook niet nodig moeten zijn. In de komende jaren wordt verkend of het haalbaar 
is dat de selectieteams doorgroeien naar een 3e trainingsmoment, met daarin aandacht voor techniek.  
  

5.3.8 Stagiaires als trainers 
SC Bolsward wil ook plaats bieden aan jeugd die (maatschappelijke) stages dienen te vervullen. Hun 
opleiding dient bij voorkeur in het verlengde te liggen van de rol die ze vervullen. Bij kortlopende 
(maatschappelijke) stages wordt begeleiding verzorgd vanuit trainers en aanspreekpunten. Voor 
langdurige stages vanuit bijv. CIOS o.i.d. kan sprake zijn van een volwaardige rol als trainer gedurende 
een seizoen.  
 

5.4 Financiële vergoedingen trainers  
Binnen SC Bolsward wordt een gezond vrijwilligersbeleid nagestreefd. Vele handen maken licht werk, en 
dat drukt bovendien de kosten voor betaalde krachten. In de basis zijn alle taken behapbaar gemaakt, 
en daarmee zouden deze op vrijwillige basis uitgevoerd kunnen worden. Stapeling van taken is niet 
nodig, en daarom ook geen aanleiding tot vergoeding.  
 
Wel biedt SC Bolsward de mogelijkheid om opleidingen te volgen, met oog op persoonlijke groei van 
een persoon in zijn/haar rol.  Een assistent trainer heeft de ambitie om binnen redelijke termijn een 
groei door te maken naar trainer. Bij enkele teams is er ruimte voor één assistent trainer, zodat er ook 
begeleiding en/of opleiding geboden kan worden. 
 
Bij maatschappelijke stages wordt geen vergoeding toegekend voor de inzet, maar uitsluitend 
studiepunten. Zodra men kan spreken over zelfstandige trainers met voldoende technische bagage, 
komt men in aanmerking voor vergoeding.  
 
Om de sportieve ambities na te streven wordt van trainers verwacht dat zijn beschikken over diploma’s, 
kennis en ervaring en bovendien moeten ze veel tijd steken in trainingen en wedstrijden. Dat heeft tot 
gevolg dat er wel vergoedingen worden gegeven aan trainers. De hoogte van deze vergoedingen 
worden bepaald o.b.v. diploma’s, ervaring en tijdsbesteding. In beginsel zullen trainers van 
selectieteams daarom een hogere vergoeding ontvangen. Daarnaast maakt het verschil of de trainer 
naast de trainingen ook de coaching verzorgt op de wedstrijddagen.  
 
Binnen SC Bolsward heeft men afgelopen periode beleid gemaakt t.a.v. vergoedingen voor trainers. 
Men hanteert daarbij een tabel, beschikbaar bij bestuur, waarin is opgenomen welke vergoeding men 
maximaal kan bieden aan trainers. De hoogte is afhankelijk van opleiding, ervaring, gewenste inzet i.r.t. 
het team. Als er meerdere trainers op een groep worden aangesteld, dan dient het beschikbare budget 
over deze trainers te worden verdeeld o.b.v. inbreng.  
 
De tabel wordt gebruikt om gelijkheid na te streven, maar ook om een plafond te bepalen in de 
vergoedingen. In de begroting van SC Bolsward dient men komende jaren rekening te houden met groei 
in ambitie en daarmee ook niveau van trainers en bijbehorende kosten. Voor SC Bolsward is het fijn om 
te zien dat er ook t.a.v. trainingen nog steeds veel inzet is o.b.v. vrijwilligheid, als bedoeld in het 
vrijwilligersbeleid van de vereniging. Indien trainers afzien van een vergoeding, dan biedt dat de 
vereniging ruimte om het budget anders te besteden. 
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6. Communicatie tussen verschillende rollen 
Met de nieuwe organisatiestructuur moet de werking van processen de komende periode verder 
inslijten. Belangrijk is dat iedereen rolvast wordt, op de taak waarvoor men is aangesteld. Goed weten 
wat er van jou wordt gevraagd, maar ook weten waar je terecht kunt voor zaken die bij een ander 
liggen. Het vraagt om communicatie met vele vrijwilligers, vaak ad-hoc en dikwijls in frequent overleg. 
 
In de jaarkalender zijn de mijlpalen opgenomen, en daarbij ook de verschillende overleggen. De 
jaarkalender geeft overzicht, en is daarmee een goed voorbeeld van hulpmiddelen die de communicatie 
binnen de vereniging verbeteren. De jaarkalender is onderdeel van het jaarplan, hierop wordt verderop 
in dit beleidsplan ingegaan. 
 

6.1 Bestuursoverleg 
Het bestuur komt elke 1e donderdag van de maand bij elkaar. Hier vindt afstemming plaats tussen 
verschillende portefeuilles, en gaat het over hoofdlijnen en besluitvorming. Het bestuur dient te sturen 
op de organisatie, en haar missie, visie en doelstellingen. Ieder bestuurslid zorgt voor tijdige en 
gestructureerde communicatie naar en vanuit haar achterban. 

 

6.2 Coördinatorenoverleg 
Het bestuurslid Voetbalzaken heeft maandelijks gezamenlijk overleg met de vier coördinatoren. Hier 
wordt de verbinding gelegd tussen de verschillende disciplines Jeugd & Senioren & Wedstrijd/Training.  
Het bestuurslid Cultuur & Activiteiten heeft maandelijks gezamenlijk overleg met de coördinatoren in 
deze portefeuille. Hier wordt de verbinding gelegd tussen de verschillende disciplines binnen Cultuur & 
Activiteiten.  
 
In dit overleg wordt samen koers bepaald, en wordt gemonitord op de voortgang en het resultaat. Het 
bestuurslid brengt en haalt hier haar informatie i.r.t. bestuur, de coördinator brengt en haalt hier haar 
informatie i.r.t. de aanspreekpunten. Waar nodig worden de overleggen van beide portefeuilles  
samengetrokken, zodat gezamenlijke agendapunten kunnen worden besproken. 

 

6.3 Overleg Coördinatoren - Aanspreekpunten 
Alle coördinatoren, zowel Voetbalzaken als Cultuur & Activiteiten, hebben maandelijks afstemming met 
hun aanspreekpunten in de betreffende discipline.  
 
Voor de coördinatoren binnen het jeugdvoetbal (onderbouw & bovenbouw) en seniorenvoetbal wordt 
dit overleg van oudsher de Technische Commissie (TC) genoemd, het overleg waar veel operationele 
aandachtspunten worden besproken. Naast dit overleg worden veel “knelpunten” weggenomen d.m.v. 
1-op-1 gesprekken.  

 

Binnen SC Bolsward hanteert men al geruime tijd enkele begrippen, welke ook prima passen in de 

nieuwe organisatiestructuur. Zo ook de Technische Commissie.   

TC = Technische Commissie: Er is frequent een afstemmingsoverleg tussen Coördinator en 

bijbehorende Aanspreekpunten binnen Voetbalzaken. Dit wordt ook wel de TC genoemd. Er zijn 

daarmee 3 TC’s binnen SC Bolsward: TC Jeugdvoetbal Onderbouw, TC Jeugdvoetbal Bovenbouw en de 

TC Seniorenvoetbal.  



De coördinator Wedstrijd & Training onderhoudt frequent contact met de verschillende 
aanspreekpunten, maar vanwege uiteenlopende aspecten is gezamenlijk overleg minder noodzakelijk. 
De aanspreekpunten staan ieder voor hun eigen taak gesteld. Binnen “Wedstrijd & Training” zijn dit 
taken die erg divers zijn.  
 
De wedstrijdsecretarissen hebben veelal contact met de KNVB, en met betreffende teams die 
belanghebbend zijn. Het aanspreekpunt Veldplanning is de spin in de web bij inplannen van wedstrijd 
en training, hij/zij is aanspreekpunt voor m.n. trainers. Het aanspreekpunt Begeleiding Voetbal heeft 
vooral contact met vrijwilligers die worden ingezet voor wedstrijdtafel, boxtoezicht en gastheerschap. 
Het aanspreekpunt Scheidsrechters zorgt voor contact met de scheidsrechters in de pool of die 
beschikbaar zijn vanuit teams. 
 
De coördinator leeftijdsgroepen heeft maandelijks overleg met de aanspreekpunten c.q. 
leeftijdcoördinatoren. Er zijn 7 leeftijdsgroepen: Minipupillen, Onderbouw Laag & Hoog, Bovenbouw 
Laag & Hoog, Senioren, G-voetbal. Daarnaast zullen in de toekomst ook de aanspreekpunten van de 
spelersraad jeugd en senioren aanschuiven.  
 
De coördinator “meer dan voetbal” onderhoudt frequent afstemming met het aanspreekpunt van de 
Vriendclub SC Bolsward, het Vrijwilligersbeleid en Gezondheid & Gedrag. Zij hebben op hun beurt weer 
contact met alle vrijwilligers en commissies die hierbij worden ingezet. 
 
De coördinator Activiteiten heeft maandelijks contact met de aanspreekpunten van de 
Activiteitencommissies, Toernooien en Opleidingen. Zij hebben op hun beurt weer contact met alle 
vrijwilligers en commissies die hierbij worden ingezet. 
 

6.4 Overleg Aanspreekpunten – Trainers / Leiders 
Binnen Voetbalzaken zorgen de aanspreekpunten van de verschillende leeftijdsgroepen voor nauw 
contact met de trainers die toegekend zijn per team. Het aanspreekpunt verzorgt de coaching en 
afstemming met trainers en stagiaires en plant frequent gesprekken en bijeenkomsten gericht op het 
ontwikkelen van trainers. De rol van aanspreekpunt van leeftijdsgroepen wordt bij het jeugdvoetbal 
dikwijls veldcoach genoemd, waarmee vooral wordt geduid waar de focus in de basis op gericht is.  
 
Binnen Cultuur & Activiteiten zorgen de aanspreekpunten c.q. leeftijdcoördinatoren voor nauw contact 
met de leiders die toegekend zijn per team. Men plant frequent gesprekken en bijeenkomsten ter 
bespreking van de voortgang gedurende het seizoen.  
 
Aan het begin van het seizoen is er een kick-off bijeenkomst voor alle (vaak nieuwe) trainers en leiders. 
Hiermee wordt ervoor gezorgd dat iedereen voldoende geïnformeerd kan starten aan een nieuw 
seizoen. 

 

6.5 Gesprekken Trainers - Spelers 
De (keeper)trainers onderhouden een prima relatie met de spelers, alles in het teken van voetbal 
gerelateerde aspecten in en rond het team bij wedstrijden en trainingen. De trainers van selectieteams 
geven invulling aan de individuele gesprekken met spelers, de zogenaamde POP-gesprekken. Hierin 
staat de ontwikkeling van spelers centraal, en wordt tevens afgewogen of verschuiving tussen teams 
wenselijk is. Indien nodig kan het aanspreekpunt voetbal aanschuiven bij de POP-gesprekken. 

 

6.6 Afstemming Trainers – Leiders - Ouders 
De trainers hebben nauw contact met de leiders van het team, die op hun beurt alle ondersteunende 
zaken rond het team verzorgen. Contact over bijvoorbeeld chauffeurs, wassen, grensrechters, 
scheidsrechters en kleding verloopt via de leiders. Zij zijn ook eerste aanspreekpunt voor spelers en 
ouders op alle andere aspecten dan voetbal technische zaken. 
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6.7 Contact met KNVB 
Binnen de vereniging is contact met de KNVB alleen voorbehouden aan de wedstrijdsecretarissen veld 
& zaal, en waar nodig leden van het bestuur. Overige vrijwilligers, dus ook trainers en leiders, hebben 
geen contact met de KNVB. Hiermee wordt voorkomen dat contacten parallel gaan lopen, en overzicht 
op lopende zaken ontbreekt. 
 
Het verschuiven van wedstrijden kan op verzoek van leiders worden voorgelegd en besproken met het 
eigen aanspreekpunt c.q. leeftijdcoördinator. Indien deze akkoord is, zal het verzoek worden 
voorgelegd aan de wedstrijdsecretaris, die vervolgens contact legt met de wedstrijdsecretaris van de 
tegenstander en de KNVB.  
 
De afgelopen jaren is het aantal verschuivingen enorm toegenomen, en daarom heeft men vanuit KNVB 
enkele regels afgesproken. Bij de uitwerking van de rol van wedstrijdsecretaris is hier e.e.a. over 
opgenomen.   
 

6.8 Afstemming tussen verschillende portefeuilles 
Er is uiteraard ook contact nodig met andere portefeuilles. In beginsel streven we ernaar dat er op 
gelijke laag wordt gecommuniceerd. Het bestuurslid onderhoudt nauw contact met andere 
bestuursleden, coördinatoren hebben vooral contact met andere coördinatoren (bijv. leeftijdsgroepen, 
activiteiten of materialen). Op dezelfde wijze onderhouden ook aanspreekpunten contact met elkaar 
waar nodig (bijv. aanspreekpunt JO9 (voetbal) en leeftijdcoördinator onderbouw (cultuur & act.). En 
niet in de laatste plaats zal een trainer regelmatig contact hebben met de leider.  
 
En zo zijn er vele afstemmingsmomenten tussen de verschillende portefeuilles. Hierna wordt kort 
ingegaan op de samenwerking tussen Voetbalzaken en Cultuur & Activiteiten, en daarna nog t.a.v. 
andere portefeuilles. Dit is niet een volledige opsomming, maar slechts een weergave van wat er zoal 
kan spelen 
 

6.8.1 Voetbalzaken en Cultuur & Activiteiten 
Misschien wel de belangrijkste verbinding die hierin te noemen valt, is de relatie tussen trainers en 
leiders. Zij moeten goed afstemmen om zodoende samen alles in goede banen te leiden rondom een 
team. Andere contacten tussen deze twee portefeuilles zijn bijvoorbeeld:  

 Voetbalzaken die de Activiteitencommissie vraagt om een toernooi te organiseren, voor een 
bepaalde leeftijdsgroep. Denk hierbij aan een jeugdzaaltoernooi rond de kerst, een 
wintertoernooi op het veld voor O13-O15, of een slottoernooi voor de oudste jeugd. 

 Voetbalzaken die Opleidingen vraagt om bijvoorbeeld een scheidsrechters cursus te (laten) 
verzorgen of een cursus af te stemmen t.b.v. coaching vanuit KNVB. Hierbij valt te denken 
aan een cursus voor scheidsrechters in de pool, een spelregeluitleg voor ouders die de 
onderbouw moeten fluiten, of training tbv een spelregelpas voor JO17 (verplicht).  

 De coaching avonden voor (beginnende) trainers in de jeugdopleiding, met aandacht voor 
didactische en voetbaltechnische aspecten. 

 Het contact van leiders en trainers met de medische begeleiding van geblesseerde spelers, 
daarbij te denken aan verzorging (fysiotherapie 1e teams) en medisch advies (fysio actief) 

 

  



6.8.2 Overige portefeuilles 
Een van de belangrijkste onderwerpen waarover afstemming plaatsvindt met Facilitaire Zaken, gaat 
over de zorg voor goede materialen. Hierbij valt te denken aan ballen, watertassen, bidons en ook 
kleding. Andere contacten t.a.v. Facilitaire Zaken kunnen worden genoemd:  

 Voetbalzaken die Kantinebeheer vraagt om een bijeenkomst voor ouders mogelijk te 
maken, denk bijvoorbeeld aan de kick-off bijeenkomsten aan het begin van het seizoen 

 Afstemming over het moment van wedstrijdbespreking selectieteams, al dan niet verzorgd 
met catering 

 Voetbalzaken die bij Sportpark aandacht vraagt voor de staat van onderhoud kleedboxen of 
velden. Zo ook eventuele vraagstukken t.a.v. verlichting bij de velden 

 Afstemming van wedstrijdsecretarissen, veldplanning en consul met onderhoud velden, met 
name ook bij mogelijke afgelasting.  

 Leiders die contact hebben over kleding en materialen t.b.v. een team. 
 
Contact met Administratieve Zaken richten zich bijvoorbeeld op vraagstukken rondom lidmaatschap, 
overschrijving en t.a.v. speelgerechtigheid. T.a.v. communicatie zijn wel enkele voorbeelden te noemen: 

 Inzet van communicatie t.a.v. werving trainers (extern) en overige vrijwilligers (intern).  

 Communicatie vragen iets op de website te plaatsen, bijvoorbeeld rondom wedstrijden en 
verslaglegging. Dit kan een bijdrage zijn vanuit een team, maar ook de vraag om hierin een 
actieve rol te spelen. 

 Communicatie verzorgen rondom activiteiten, denk aan de stageweken. Dit i.s.m. de 
organisatie vanuit activiteiten 

 Plaatsen van informatie voor ouders en spelers, via website en sociale media. Denk hierbij 
aan de jaarlijkse teamindelingen of de jaarkalender 

 Communicatie rondom beschikbaarheid van sportmedische begeleiding op het sportpark 
 
Het contact met Financiële en Commerciële zaken is maar beperkt. Enkele voorbeelden van raakvelden 
hebben indirect effect:   

 Inzet van jeugdleden bij verkoopacties en loterijen, evenals sponsorlopen 

 Inzet van leden bij activiteiten van derden, zoals de fiets Elfstedentocht e.d. 

 Inzet van (selectie)spelers bij commerciële activiteiten met (hoofd)sponsors  

 Afstemming over op te stellen contracten voor trainers, i.s.m. contractbeheer 
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7.  Seniorenvoetbal SC Bolsward 
 
In het seizoen 2021-2022 speelden er bij de heren zes seniorenteams, waarbinnen er sprake was van 
een A- en B-selectie die gezamenlijk drie selectieteams vulden. De overige teams staan bekend als 
basisteam.  Bij de Vrouwen hadden we in het seizoen 2021-2022 twee teams, waarbij de Vrouwen 1 een 
selectieteam vormde. SC Bolsward verwacht dat er naast de groei van prestatievoetbal, er ook groei zal 
zijn t.a.v. recreatief voetbal in de basisteams. 
 
In de komende periode streeft het herenvoetbal SC Bolsward naar een verdere groei, zeker met de 
aanstaande doorstroming vanuit de jeugd. Hierbij ontstaat op termijn de mogelijkheid voor een O23 
team, dat ingedeeld kan worden in een O23 competitie. De KNVB ondersteunt deze ontwikkeling, 
echter men is hier nog maar kort geleden mee gestart. De verwachting is dat de komende jaren meer 
mogelijkheden zullen ontstaan, en daar wil SC Bolsward dan graag in meegroeien. Het team O23 zal dan 
binnen de B-selectie gaan fungeren als jong SC Bolsward, naast het bestaande 2e team.  
 
SC Bolsward heeft sinds 2021 alleen nog seniorenteams spelen op zaterdag. Een groot aantal leden 
heeft de overstap gemaakt naar het zaterdagvoetbal, daarnaast hebben enkele leden de overstap 
gemaakt naar een andere vereniging. Bij SC Bolsward blijft zondagvoetbal voor basisteams mogelijk, 
echter kan dit pas weer opstarten als er voldoende spelers voor een team aangemeld worden. Voor 
individuele aanmeldingen is vooralsnog alleen voetbal op zaterdag mogelijk.  
 
Binnen het seniorenvoetbal maken we onderscheid in prestatievoetbal en recreatief voetbal. SC 
Bolsward hanteert binnen de senioren een scheiding in: 
 

7.1 Prestatievoetbal 
 

7.1.1 A- en B-selectie Heren 
De A-selectie van SC Bolsward kenmerkt zich door prestatiedrang, met spelers die talentvol en 
ambitieus zijn. Het is een mix van ervaring en talent, en die mix bepaalt het niveau van competitie. SC 
Bolsward lijkt het haalbaar om te streven naar een eerste elftal dat uitkomt in de 2e klasse. 
 
Met de groei van sportieve ambities, wordt ook een draai gemaakt t.a.v. prestatievoetbal. In de zomer 
start de voorbereiding met een grote A-selectie, en een kleinere B-selectie.  Bij de start van de 
competitie vinden hier verschuivingen plaats, waarbij de A-selectie zich ontwikkelt tot het 1e 
selectieteam. De B-selectie wordt hierdoor groter, en wordt gesplitst in de selectieteams Heren 2 en 3. 
Indien nodig is er in de loop van het seizoen uiteraard doorstroming mogelijk tussen de teams.  
Op termijn wil SC Bolsward meegroeien met de KNVB naar een Jong SC Bolsward (O23), dat zich 
positioneert naast Heren 2.  
 
De selectieteams worden dusdanig gefaciliteerd dat er een optimale omgeving ontstaat waarin het 
leveren van een prestatie beter mogelijk is. Van de teams en spelers wordt verwacht dat men op een zo 
hoog mogelijk niveau deelneemt aan de competitie. Hierbij is het streven voor Heren 1 om uiteindelijk 
in de 2e klasse uit te komen. De vereniging stelt geen financiële middelen beschikbaar om bij SC 
Bolsward te komen voetballen. We hebben de doelstelling om dit te bereiken met eigen jeugdspelers, 
en talentvolle instroom uit de regio.  
 
 
  



Om deze doelstelling te behalen zal ook het niveau van jeugdteams en de B-selectie moeten aansluiten, 
waardoor inpassing van spelers gemakkelijker wordt. Het niveau van jeugdteams moet daartoe 
minimaal op hoofdklasse niveau liggen, de Heren 2 op 1e klasse niveau, de Heren 3 op 2e klasse niveau. 
 
Alle selectieteams dienen voorzien te worden van gekwalificeerde trainers en keepertrainers, 
ambitieuze leiders, grensrechters en verzorgers. Om optimaal rendement uit de selecties te kunnen 
halen, worden de selectieteams getraind door trainers die beschikken over de vereiste diploma’s en 
ervaring voor het niveau waarop de teams uitkomen in competitie. Bij voorkeur UEFA B voor de A-
selectie, en minimaal UEFA C voor B-selectie. De trainers van de selecties, worden op voordracht van de 
coördinatoren aangesteld door het bestuur van SC Bolsward. Het overige kader wordt aangesteld door 
coördinatoren binnen de betreffende portefeuilles.   

 

7.1.2 Opstarten O23, als Jong SC Bolsward 
SC Bolsward overweegt de komende jaren een team O23 in te voeren, zoals bedoeld in de pyramide van 
de KNVB. Dit is een jong seniorenteam, als verlengstuk van de JO19 en als aanloop naar de A-selectie 
senioren. Steeds vaker lijkt het erop dat jeugdspelers afhaken als ze net niet de selectie halen, en 
daarmee verdwijnen ze in een basisteam of stoppen met voetbal.  
 
Hiermee gaat veel talent verloren, talent dat soms net wat meer tijd nodig had om te rijpen. O23 biedt 
de mogelijkheid, in een competitie met gelijke teams, hiervoor een vangnet te bieden. O23 zal op 
termijn gaan fungeren als Jong SC Bolsward, dat met Heren 2 de B-selectie vormt. Daarmee komt t.z.t. 
Heren 3 als selectieteam te vervallen, tenzij het aanbod van spelers blijft groeien. SC Bolsward lijkt het 
haalbaar om te streven naar een O23 dat uitkomt in de 1e of 2e klasse, afhankelijk van de deelname van 
andere clubs in de regio. De vereniging stelt geen financiële middelen beschikbaar om bij SC Bolsward 
te komen voetballen. We hebben de doelstelling om dit te bereiken met eigen jeugdspelers, en 
talentvolle instroom uit de regio. Het inrichten van een O23 kleurt deze ambitie verder in.  
 
Alle selectieteams dienen voorzien te worden van gekwalificeerde trainers en keepertrainers, 
ambitieuze leiders, grensrechters en verzorgers. Om optimaal rendement uit de selecties te kunnen 
halen, worden de selectieteams getraind door trainers die beschikken over de vereiste diploma’s en 
ervaring voor het niveau waarop de teams uitkomen in competitie. Voor het team O23 is hierbij sprake 
van minimaal UEFA C, waarbij bijzondere aandacht is voor ervaring op het grensvlak van jeugd en 
senioren. De trainers van de selecties, worden op voordracht van de coördinatoren aangesteld door het 
bestuur van SC Bolsward. Het overige kader wordt aangesteld door coördinatoren binnen de 
betreffende portefeuilles. 

   

Oprichting O23 bij SC Bolsward 
SC Bolsward zou graag de groei willen maken naar een team O23. Dit team maakt het mogelijk om 
gedurende enkele jaren een overbruggingsteam te creëren tussen jeugd en senioren.  De KNVB 
heeft deze wens vanuit veel voetbalclubs gehoord, en is in 2020 gestart met het aanbieden van 
competitie voor O23.  
 
Deze competitie wordt vooralsnog aangeboden uitsluitend aan ca. 40 verenigingen op divisieniveau. 
Voor deze verenigingen is de behoefte het grootst omdat daar het kwaliteitsverschil van jeugd naar 
A-selectie enorm is. Op termijn verwacht de KNVB dit ook uit te rollen voor overige verenigingen, 
ook lagere klassen. De periode van Corona heeft deze ontwikkelingen erg doen vertragen, en 
verdere uitrol laat momenteel op zich wachten.  
 
Voor SC Bolsward is het daarmee afwachten wanneer ingestapt kan worden in de competitie voor 
O23. Daarbij zal met KNVB moeten worden afgestemd welk niveau passend is. SC Bolsward is wel 
van mening dat pas gestart kan worden in deze competitie als het daadwerkelijk van meerwaarde 
zal zijn voor de eigen vereniging en er draagvlak is binnen de spelersgroep. 
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7.1.3 Selectiebeleid prestatievoetbal Heren 
De selecties worden elk jaar uiterlijk in juni samengesteld. Dit gebeurt onder verantwoordelijkheid van 
de coördinator Seniorenvoetbal, in samenwerking met de aanspreekpunten veldvoetbal Heren en 
Keepers senioren. Waar mogelijk worden trainers uit het aflopende seizoen betrokken, waarbij hun 
beeld over ontwikkeling van spelers erg waardevol is. Indien er sprake is van een nieuwe trainer in het 
voorliggende seizoen worden eventuele knelpunten en vraagstukken in de tijd doorgeschoven, en pas 
bij aanvang van het seizoen bepaald. De nieuwe trainer krijgt hiermee duidelijke inspraak in toedeling 
van selecties.  
 
In de zomer start de voorbereiding met een grote A-selectie, en een kleinere B-selectie. Bij de start van 
de competitie vinden hier verschuivingen plaats, waarbij de A-selectie zich ontwikkelt tot het 1e 
selectieteam. De B-selectie wordt hierdoor groter, en wordt gesplitst in de selectieteams Heren 2 en 3. 
Indien nodig is er in de loop van het seizoen uiteraard doorstroming mogelijk tussen de teams. 
 
De selecties kunnen bestaan uit alle spelers die qua leeftijd behoren tot het seniorenvoetbal, en daarbij 
ook de uitzonderlijke talenten uit de JO19. Toedeling van spelers wordt aan de gehele groep kenbaar 
gemaakt, nadat er eerst individueel gesproken is met spelers waar een toelichting nodig wordt geacht.  
 
Naast 16 veldspelers beschikt de A-selectie over 2 keepers, die hun wedstrijden spelen in de 
verschillende prestatieteams. 1 keeper zal uiteindelijk in het 1e team spelen, de andere keeper speelt 
zijn wedstrijden in team 2. Om bij de wedstrijden van het 1e een wisselkeeper aanwezig te hebben, 
zullen de keepers van team 2 en 3 per toerbeurt aansluiten. De keepers hebben op een vaste avond in 
de week keepertraining, verzorgd door een gediplomeerde/ervaren keepertrainer. De keepertrainer en 
groepstrainer stemmen af t.a.v. gewenste oefenvormen, en over de gewenste beschikbaarheid van 
keepers in de groepstraining.  
 
Geblesseerde spelers uit selectieteams zijn verplicht om op trainingsavonden aanwezig te zijn en zich te 
melden bij de verzorg(st)er. In overleg met de trainer kan hiervan afgeweken worden, bijvoorbeeld bij 
langdurige blessures. 
 

7.2 Recreatief voetbal Heren 
 

7.2.1 Basisteams Heren 
Het recreatief voetbal bij de heren kenmerkt zich door een grote groep voetballers die kwalitatief niet 
passen in een prestatiegericht team.  Alle spelers die hiervoor niet in aanmerking komen moeten 
daarbij uit kunnen komen voor een team dat aansluit bij hun niveau en sportbeleving. Dat geldt voor 
spelers die wat ouder zijn, maar ook voor jonge instroom vanuit JO19 die niet in aanmerking komen 
voor A- en B-selectie.  
 
SC Bolsward streeft ernaar om voor alle teams een trainer beschikbaar te hebben, ook bij basisteams. 
De trainer heeft bij voorkeur de gewenste ervaring en het juiste profiel. Bij de basisteams is er de 
mogelijkheid om 1x per week te trainen, en indien gewenst en mogelijk wordt een 2e trainingsmoment 
aangeboden.  
 
De spelers moeten zich er van bewust zijn dat voetbal een teamsport is, en dat mag worden verwacht 
dat men er alles aan doet om aanwezig te zijn bij trainingen en wedstrijden. Ook bij het spelen in een 
basisteam ben je een verbinding aangegaan met de medespelers, en zorg je dat het teambelang boven 



het eigen belang uitstijgt. Mocht je desondanks verhinderd zijn om te spelen of te trainen, dan wordt dit 
tijdig en persoonlijk bekend gemaakt. Afmelden voor wedstrijden doe je uiterlijk op donderdag 20.00 
uur bij de leider, voor trainingen uiterlijk om 15 uur bij de trainer.  
 
Op vrijdagavond is er de mogelijkheid om op recreatief niveau mee te doen aan “7 tegen 7”. Hier doen 
spelers aan mee die uitsluitend lid zijn om te trainen, en als vriendenploegen de strijd met elkaar 
aangaan.  
 

7.2.2 Indeling basisteams Heren  
Jaarlijks worden in juni de selecties voor het volgende competitiejaar bepaald. De definitieve indeling 
wordt vastgesteld aan het begin van het seizoen, zodra ook de indeling van selectieteams definitief 
wordt. Dit gebeurt onder verantwoordelijkheid van de coördinator Seniorenvoetbal, in samenwerking 
met de aanspreekpunten recreatief voetbal Heren. Waar mogelijk worden trainers/leiders uit het 
aflopende seizoen betrokken, waarbij hun beeld over ontwikkeling van spelers erg waardevol is. 
 
Spelers kunnen jaarlijks aangeven wat hun voorkeur voor het volgende seizoen is. Dit doet men uiterlijk 
in mei bij de trainer of het aanspreekpunt.  Deze wensen om in een ander team uit te komen wordt 
meegenomen bij de toedeling. SC Bolsward is geen voorstander van het formeren van “vriendenteams” 
met een bijzondere positie. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen van de spelers, 
maar het uitwisselen van spelers tussen de hogere en lagere teams gaat voor op individuele wensen. 
 
Nieuwe spelers die zich gedurende het seizoen aanmelden, worden door de TC seniorenvoetbal in 
overleg met trainers/leiders ingedeeld. Ook hier wordt naar de wens van de speler geluisterd, maar het 
kan niet zo zijn dat een individuele speler zelf bepaalt in welk team hij uitkomt. 
 
In principe speelt een basisteam het hele seizoen met dezelfde spelers. De leiders van de teams 
bespreken onderling de eventuele knelpunten (teveel, te weinig spelers), en bepalen samen of voor de  
betreffende wedstrijddag verschuiving nodig is. Hoger niveau spelende teams hebben hierbij voorrang.  
Indien er onvoldoende spelers zijn, kan in uitzonderlijke gevallen een beroep gedaan worden op 
inpassing van enkele spelers van basisteams van JO19. Hier is geen sprake van verplichting, maar 
uitsluitend op basis van vrijwilligheid en beschikbaarheid.  
 

7.3 Prestatievoetbal Vrouwen 
 

7.3.1 A-selectie Vrouwen 
SC Bolsward streeft naar een eerste vrouwenteam dat goed mee kan draaien in de 3e klasse. De 
vereniging stelt geen financiële middelen beschikbaar om bij SC Bolsward te komen voetballen. We 
hebben de doelstelling om dit te bereiken met eigen jeugdspelers, en talentvolle instroom uit de regio. 
 
Het niveau van het 2e vrouwenteam dient zo dicht mogelijk aan te sluiten bij het 1e team, zodat 
doorstromen mogelijk is. Voor het tweede elftal betekent dit dat deze op termijn minimaal een stabiele 
4e klasser zou moeten zijn.  
 
In het seizoen 2021-2022 speelden er twee vrouwenteams in competitieverband. De doelstelling is om 
in de nabije toekomst met minimaal drie vrouwenteams in competitie uit te komen. Binnen het 
vrouwenvoetbal van SC Bolsward wordt vanaf dan de groei voorzien van één naar twee selectieteams.   
 
Na een sterke groei van aanmeldingen in de afgelopen jaren, lijkt er een afname van nieuwe 
aanmeldingen bij de meisjes. Het seniorenvoetbal zal komende jaren nog plezier kunnen hebben van 
het groot aantal speelsters in MO15-MO17. Er zal echter komende tijd aandacht moeten zijn voor 
nieuwe instroom t.b.v. MO13, zodat ook in de toekomst sprake kan blijven van selectie.  
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Alle selectieteams dienen voorzien te worden van gekwalificeerde trainers en keepertrainers, 
ambitieuze leiders, grensrechters en verzorgers. Om optimaal rendement uit de selecties te kunnen 
halen, worden de selectieteams getraind door trainers die beschikken over de vereiste diploma’s en 
ervaring voor het niveau waarop de teams uitkomen in competitie. Bij de Vrouwen is dit bij voorkeur 
bepaald op UEFA C, dan wel dat de trainer hiervoor opleiding volgt.  De trainers van de selecties, 
worden op voordracht van de coördinatoren aangesteld door het bestuur van SC Bolsward. Het overige 
kader wordt aangesteld door coördinatoren binnen de betreffende portefeuilles.   
 
De keepsters hebben op een vaste avond in de week keepertraining, verzorgd door een gediplomeerde 
en/of ervaren keepertrainer. De keepertrainer en groepstrainer stemmen af t.a.v. gewenste 
oefenvormen, en over de gewenste beschikbaarheid van keepers in de groepstraining.  
 

7.3.2  MO20 in plaats van MO19  
De KNVB heeft eind 2021 aangekondigd dat het vrouwen-meiden voetbal aangepast zal worden m.i.v. 
seizoen 2022-2023.  Hiermee is de MO19 komen te vervallen, en wordt de jeugdcompetitie met een 
jaar opgerekt naar MO20.  
 
Hiermee hoopt men de overgang van jeugd naar senioren geleidelijk te laten verlopen, vergelijkbaar 
met de inpassing van de O23 bij de jongens. Daarmee zal MO20 de doorstroming gaan vormen naar 
Vrouwen 1, en geldt MO20 als een jong seniorenteam, als overbrugging naar de selectieteams voor 
senioren.  

 

7.3.3 Selectiebeleid prestatievoetbal Vrouwen 
De selecties worden elk jaar uiterlijk in juni samengesteld. Dit gebeurt onder verantwoordelijkheid van 
de coördinator Seniorenvoetbal, in samenwerking met het aanspreekpunt Vrouwenvoetbal, en op 
voordracht van de trainers van het aflopende seizoen. Indien er sprake is van een nieuwe trainer in het 
voorliggende seizoen worden eventuele knelpunten en vraagstukken in de tijd doorgeschoven, en pas 
bij aanvang van het seizoen bepaald. De nieuwe trainer krijgt hiermee duidelijke inspraak in toedeling 
van selecties.  
 
De selecties kunnen bestaan uit alle spelers die qua leeftijd behoren tot het seniorenvoetbal, en daarbij 
de uitzonderlijke talenten uit de MO20. Toedeling van speelsters wordt aan de gehele groep kenbaar 
gemaakt, nadat er eerst individueel gesproken is met speelsters waar toelichting nodig wordt geacht.  
De hoofdtrainer zal, om goede prestaties te stimuleren, zoveel mogelijk werken met een vaste kern in 
het team. De trainer dient zich zodanig in te spannen, dat alle spelers uit de selectie zoveel mogelijk aan 
spelen toekomen. Speelsters die beperkt inzet tonen, beperkt aanwezig zijn, of terugkeren van 
hardnekkige blessures, worden waar mogelijk (evt. tijdelijk) in een lager team ingezet.  

MO20 i.p.v. MO19 bij SC Bolsward 
 
Het is wel van belang dat we goed blijven kijken wat haalbaar is, zowel qua teamindelingen bij SC 
Bolsward als qua competitieaanbod vanuit de KNVB. Op dit moment is het aanbod van competitie 
nog te beperkt, en is het aantal speelsters voor een MO20 te gering.  
We kiezen daarom bewust voor een extra seniorenteam (en geen MO20). SC Bolsward zal naar 
verwachting m.i.v. seizoen 2023-2024 meegaan in de koers van de KNVB. De coördinatoren 
seniorenvoetbal en jeugdvoetbal bovenbouw, evenals het aanspreekpunt vrouwenvoetbal zijn 
hierop aangehaakt.  
 



7.4 Recreatief voetbal Vrouwen  
 

7.4.1 Basisteams Vrouwen 

Alle speelsters die niet in aanmerking komen voor de selectieteams Vrouwenvoetbal moeten op hun 
eigen niveau binnen een team kunnen spelen waarin ze zich prettig voelen en waar oudere en jongere 
senioren vertegenwoordigd zijn. SC Bolsward streeft ernaar om de jeugd die overkomt vanuit de MO20, 
en die niet in aanmerking komt voor de selectieteams, wel voor de senioren te behouden. 
 
Bij de basisteams is er de mogelijkheid om 1x per week te trainen, en indien gewenst en mogelijk wordt 
een 2e trainingsmoment aangeboden. De speelsters moeten zich er van bewust zijn dat voetbal een 
teamsport is, en dat mag worden verwacht dat men er alles aan doet om aanwezig te zijn bij trainingen 
en wedstrijden. Ook bij het spelen in een basisteam ben je een verbinding aangegaan met de 
medespeelsters, en zorg je dat het teambelang boven het eigen belang uitstijgt. Mocht je desondanks 
verhinderd zijn om te spelen of te trainen, dan wordt dit tijdig en persoonlijk bekend gemaakt. 
Afmelden voor wedstrijden doe je uiterlijk op donderdag 20.00 uur bij de leider, voor trainingen uiterlijk 
om 15 uur bij de trainer. 
 
SC Bolsward streeft ernaar om voor alle teams een train(st)er beschikbaar te hebben, ook bij 
basisteams. De train(st)er heeft bij voorkeur de gewenste ervaring en het juiste profiel. Bijzondere 
aandacht moet uitgaan naar didactische en communicatieve vaardigheden, maar ook met oog voor 
diversiteit in de teams.  

 

7.4.2 Indeling teams recreatief voetbal Vrouwen 
Jaarlijks worden in juni de selecties voor het volgende competitiejaar bepaald. De definitieve indeling 
wordt vastgesteld aan het begin van het seizoen, zodra ook de indeling van selectieteams definitief 
wordt. Dit gebeurt onder verantwoordelijkheid van de coördinator Seniorenvoetbal, in samenwerking 
met het aanspreekpunt Vrouwenvoetbal. Waar mogelijk worden trainers/leiders uit het aflopende 
seizoen betrokken, waarbij hun beeld over ontwikkeling van speelsters erg waardevol is 
 
Nieuwe spelers die zich gedurende het seizoen aanmelden, worden door de TC seniorenvoetbal in 
overleg met de trainers/leiders ingedeeld. Ook hier wordt naar de wens van de speler geluisterd, maar 
het kan niet zo zijn dat een individuele speler zelf bepaalt in welk team hij uitkomt. 
 
In principe speelt een basisteam het hele seizoen met dezelfde speelsters. De leiders van de teams 
bespreken onderling de eventuele knelpunten (teveel, te weinig spelers), en bepalen samen of de  
betreffende zaterdag verschuiving nodig is. Hoger niveau spelende teams hebben hierbij voorrang.  
Indien er onvoldoende speelsters zijn, kan in uitzonderlijke gevallen een beroep gedaan worden op 
inpassing van enkele speelsters van de basisteams van MO20. Hier is geen sprake van verplichting, maar 
uitsluitend op basis van vrijwilligheid en beschikbaarheid.  
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7.5 Zaalvoetbal 
Binnen SC Bolsward is de afgelopen jaren een sterke terugloop geweest in aantal leden van zaalvoetbal. 
Er was in het seizoen 2021-2022 nog sprake van 1 recreatief team, uitkomend in de 4e klasse. Het team 
is zoveel mogelijk zelfredzaam bij het spelen van wedstrijden, de leiding tijdens de wedstrijden en het 
vervoer naar de wedstrijden. De teams spelen alleen wedstrijden door de weeks, thuiswedstrijden op 
dinsdagavond in Sporthal Middelsee. Er is geen trainingsmoment, er is derhalve ook geen trainer.  
 
SC Bolsward blijft de komende tijd kijken hoe zaalvoetbal zich ontwikkelt, en zal met dat beeld telkens 
bepalen hoe de toekomst van zaalvoetbal binnen de vereniging eruit moet gaan zien. Het lijkt erop dat 
er – zonder inspanningen – geen nieuwe aanmeldingen zullen zijn, en dat daarmee binnenkort het 
zaalvoetbal dreigt te eindigen.  
 
De vereniging heeft haar zaalvoetbal georganiseerd onder regie van het aanspreekpunt zaalvoetbal, en 
gekoppeld aan de coördinator seniorenvoetbal.  Het aanspreekpunt is tevens contactpersoon voor de 
wedstrijdsecretaris zaalvoetbal, en is contactpersoon t.a.v. materialen, kleding en huur van de zaal.  
 

7.6 G-voetbal 
SC Bolsward heeft al vele jaren G-voetbal als een van haar onderdelen geborgd. G-voetbal biedt aan de 
gehandicapten de mogelijkheid om te voetballen. SC Bolsward vindt het belangrijk om ook voor deze 
doelgroep de voetbalsport bereikbaar te maken, al loopt het aantal spelers en begeleiding de laatste 
tijd behoorlijk terug.  
 
De komende jaren dient er continue aandacht te zijn voor het aanstellen van trainers en begeleiding, 
waarbij aandacht moet zijn voor de specifieke kwaliteiten en ervaring die hierbij wenselijk zijn. Het blijkt 
al jaren lastig hiervoor voldoende aanwas te krijgen, en daarmee is de toekomst uiterst onzeker. Er is 
contact gezocht met Sport Fryslân om samen naar oplossingen te zoeken, waarbij ook samen wordt 
gezocht naar invulling van de rollen van trainers en begeleiding. 
 
Met Sport Fryslân onderkent ook SC Bolsward de behoefte tot meer regie in de G-sport, waar G-voetbal 
uiteindelijk onderdeel van uitmaakt. Meer regie zou kunnen leiden tot uitwisseling en doorstroom van 
leden tussen verschillende sporten, en daar is de G-sport in de breedte bij gebaat. In de breedte van de 
sport is dit een prima ontwikkeling, waarbij ook SC Bolsward positie moet kiezen.  
 
Wat het effect op termijn is voor G-voetbal bij SC Bolsward zal de tijd moeten leren. Op dit moment 
heeft SC Bolsward ca. 16 spelende leden in het G-voetbal. Dit zijn te weinig om twee teams te kunnen 
vormen. Een deel van de spelers heeft daarom wedstrijden in competitieverband, een deel van de 
spelers speelt enkele toernooitjes. Alle spelers hebben één keer per week training. 
 

 
  



8. Jeugdvoetbal SC Bolsward 
 

8.1  De Pyramide Jeugdvoetbal 
Om aan te geven waar sprake is van prestatiegericht voetballen, zowel bij jongens als meisjes, hanteert 
men bij SC Bolsward de zogenaamde ontwikkel Pyramide. We maken hierbij onderscheid in 
selectieteams en basisteams. In deze Pyramide wordt geschetst in welke omvang moet worden ingezet 
in prestatievoetbal om uiteindelijk in JO19 & MO20 nog te kunnen spreken over een team met 
kwalitatief geselecteerde spelers, en optimale inrichting van de teams. De weergave is een ideale 
situatie, waar we binnen SC Bolsward naar streven. Aantallen en kwaliteiten van spelers zijn uiteraard 
doorslaggevend of dit ook haalbaar is. 
 
Hieronder is een schets weergegeven van de Pyramide, met daaronder een korte toelichting 
 
                      

  MO20-2   MO20-1   JO19-1   JO19-2   JO19-xyz   
  3e klasse   1e klasse   Hoofdklasse   2e klasse   3e klasse   
  14 spelers   14 spelers   14 spelers    14 spelers   14 spelers   

  1 keeper   1 keeper   2 keepers   keeper uit 19-1   1 keeper   

                      

  MO17-2   MO17-1   JO17-1   JO17-2   JO17-xyz   
  3e klasse   1e klasse   Hoofdklasse   1e klasse   3e klasse   
  14 spelers   14 spelers   14 spelers    14 spelers   14 spelers   

  1 keeper   1 keeper   2 keepers   keeper uit 17-1   1 keeper   

                      

  MO15-2   MO15-1   JO15-1   JO15-2   JO15-xyz   
  3e klasse   2e klasse   Hoofdklasse   1e klasse   3e klasse   
  14 spelers   14 spelers   14 spelers    15 spelers   14 spelers   

  1 keeper   1 keeper   2 keepers   keeper uit 15-1   1 keeper   

                      

          JO14-1   JO14-2       
          Hoofdklasse   1e klasse       
          14 spelers    14 spelers       

          1 keeper   keeper uit 14-1       

                      

  MO13-2   MO13-1   JO13-1   JO13-2   JO13-xyz   
  3e klasse   2e klasse   Hoofdklasse   1e klasse   3e klasse   
  14 spelers   14 spelers   14 spelers    14 spelers   14 spelers   

  1 keeper   1 keeper   2 keepers   keeper uit 13-1   1 keeper   

                      

          JO12-1   JO12-2   JO12-xyz   
          Hoofdklasse   1e klasse   3e klasse   
          9 spelers    9 spelers   9 spelers   

          2 keepers   keeper uit 12-1   1 keeper   

                      

  JO11-xyz   JO11-2   JO11-1   JO11-3   JO11-xyz   
  3e klasse   1e klasse   Hoofdklasse   1e klasse   3e klasse   
  9 spelers   9 spelers   9 spelers    9 spelers   9 spelers   

  1 keeper   keeper uit 11-1   2 keepers   1 keeper   1 keeper   

                      

  JO10-xyz   JO10-2   JO10-1   JO10-3   JO10-xyz   
  2e klasse   2e klasse   Hoofdklasse   2e klasse   2e klasse   
  7 spelers   7 spelers   7 spelers    7 spelers   7 spelers   

  1 keeper   1 keeper   1 keeper   1 keeper   1 keeper   

                      

  JO9-xyz   JO9-2   JO9-1   JO9-3   JO9-xyz   
  2e klasse   2e klasse   Hoofdklasse   2e klasse   2e klasse   
  7 spelers   7 spelers   7 spelers    7 spelers   7 spelers   

  1 keeper   1 keeper   1 keeper   1 keeper   1 keeper   
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Om uiteindelijk te komen tot één selectieteam in JO19 en MO20, dient er vroegtijdig ingezet te worden 
op ontwikkeling van veel spelers in de jongste jeugd. Om zowel bij jongens als meiden de ambities voor 
prestatievoetbal na te streven, zal bijvoorbeeld bij JO11 ingezet moeten worden op 3 selectieteams. Dat 
heeft consequenties voor de wijze waarop we wensen om te gaan met kwaliteit van training en het 
selectiebeleid in de jongste jeugd. De ontwikkel Pyramide geeft dit illustratief weer. 
 
In de leeftijd van JO8 wordt nog geen selectie toegepast, en streven we naar een gelijkmatige toedeling 
in de teams. Vaak worden spelers na aanmelding ingedeeld bij vriendjes, en vaak is er nog veel instroom 
gedurende het seizoen. Voor JO9 en JO10 gaan we in de breedte uit van gelijkwaardigheid en waar 
spelers allen een fysieke en technische ontwikkeling moeten doormaken. We voorkomen zoveel 
mogelijk dat de meeste aandacht uitgaat naar de zichtbare talenten, en dat verborgen talenten 
onzichtbaar blijven en onderontwikkeld raken. Aanbod van goede training is hier essentieel. De ervaring 
is dat laatbloeiers vaak geprikkeld en geïnspireerd raken door op de training te spelen met 
vroegbloeiers, maar er is ook het besef dat ook hier talenten zijn die extra uitdaging nodig hebben.  
JO9-1 en JO10-1 zullen in competitie hoger worden ingedeeld, zodat talentvolle spelers wel hun 
competitie kunnen spelen onder meer weerstand.   
 
Vanaf JO11 is bij meerdere teams sprake van selectieteams, maar ook van grotere teams. Met het 
spelen op half veld zullen teams minimaal 10 spelers krijgen. Met de Pyramide in het achterhoofd zal 
hier sprake zijn van minimaal drie selectieteams. Bij de overgang naar JO12 zullen vervolgens enkele 
meisjes doorstromen naar een te vormen MO13 team met minimaal 15 speelsters, dat vanaf hier ook 
prestatiegericht zal zijn. De meisjes die hier niet toe behoren worden ingedeeld in gemengde JO12 
teams, tenzij er voldoende speelsters zijn om een 2e meiden basisteam te vormen. 
 
Vanaf JO13 gaat men spelen op een groot veld, en zullen teams bestaan uit minimaal 15 spelers. Het 
aantal selectieteams in JO13 zal hierdoor teruglopen naar (minimaal) één JO13 en één MO13 team. Het 
is wel zorg in deze leeftijdsgroep dat talent niet verloren gaat in lagere teams. Mogelijke doorstroming 
kan altijd plaatsvinden op advies van trainers en aanspreekpunten.  
 
SC Bolsward wil inzetten op samenstelling van één selectieteam in JO14-1. Veel jeugd hebben in deze 
leeftijd moeite om in te stromen in het meer fysieke spel bij JO15. Het streven is om met JO14-1 en 
JO15-1 representatieve prestatieteams te hebben, met oog voor kwalitatieve en fysieke 
ontwikkelbehoefte in beide teams. Maatwerk en mogelijke instroom vanuit JO13-2 is hierbij essentieel. 
Vanwege het beperkte aanbod competitie O14 binnen KNVB, worden de resterende spelers in de 
basisteams ingedeeld in lagere O15 teams. Waar mogelijk wordt een MO15 gevormd als basisteam, 
indien dit niet haalbaar is dan wordt er gemengd.  
 
Met het ontbreken van JO14 (basisteams), JO16 en JO18 is er vanaf die leeftijd sprake van 1e en 2e jaars 
spelers in de leeftijdscategorie daarboven. Het aanbod van spelers is hiermee weer groter geworden. 
Voor JO17 is het streven naar twee selectieteams gerechtvaardigd. JO19 kent nog één selectieteam, dit 
vanwege een verwachte uitstroom door bijv. studie, maar op termijn ook vanwege vervroegde 
doorstroming naar een op te richten O23. Bij de MO17 en MO20 is beide sprake van één selectieteam, 
en waar mogelijk een basisteam per leeftijdsgroep. Er zijn geen gemengde teams meer vanaf O17. 
 
Afhankelijk van het aanbod spelers kan het aantal teams worden bijgesteld. Ook kan het aantal spelers 
worden aangepast, echter het streven is er om selectieteams wel groot te houden. Indien het aantal 
genoemde keepers niet beschikbaar is, dan bij voorkeur wel de selectieteams eens in de week te laten 
trainen met 2 keepers. De keepers uit de selectieteams zullen worden ingezet in team 1 en 2. 
  



Bij de selectieteams dienen gediplomeerde trainers aangesteld te worden, en waar nodig ondersteund 
door vrijwilligers uit de vereniging als assistent trainer. Selectieteams in de bovenbouw trainen in 
beginsel 2x in de week, mogelijk uit te breiden naar 3x per week, waarbij intensiteit voorkeur krijgt 
boven duur. Met een derde trainingsmoment is ruimte voor fysiotraining, en extra aanbod van 
oefenwedstrijden t.b.v. extra speeltijd.  
 
De basisteams worden veelal 2x in de week getraind door niet-gediplomeerde trainers, waar mogelijk 
op vrijwillige basis vanuit de vereniging. Aandacht moet er zijn voor kennis, ervaring en didactische 
vaardigheid i.r.t. jeugdspelers.  
 
Keepertraining wordt aangeboden aan alle jeugdkeepers vanaf JO9 in de vereniging, de indeling is 
daarbij in groepjes met gelijkwaardigheid qua leeftijd, ambitie en kwaliteit. Voorwaarde is dat (bij 
roulatie) de keepers ook minimaal 50% van de wedstrijden keepen. Teams die beschikken over 2 
keepers zorgen voor gelijkmatige verdeling in speelminuten, daar waar twee keepers in een 
selectieteam zitten speelt er één de wedstrijden in het 2e team.  
 
In mei organiseert de club de zogenaamde stageweken. Hier kunnen nieuwe leden en spelers van 
buiten SC Bolsward kennismaken door mee te trainen op hun eigen niveau. Het is ook aan te bevelen 
om niet eerder te starten met doorstroming binnen de vereniging, zodat teams wel tot het einde van 
het seizoen als geheel bij elkaar blijven. 
 
Met name voor de jeugd zijn er tal van activiteiten binnen de vereniging, soms met het eigen team en 
soms met meerdere teams samen. Met het eigen team kan worden deelgenomen aan veld- en 
zaaltoernooien, zowel binnen als buiten de eigen vereniging. Deelname aan deze activiteiten worden 
vanuit het team i.s.m. het aanspreekpunt toernooien georganiseerd. Diverse voetbalactiviteiten worden 
vanuit de activiteitencommissie en/of toernooicommissie geïnitieerd. Voor de allerjongste jeugd wordt 
in de wintermaanden ook de mogelijkheid geboden om in de zaal te trainen, dit als vervangende 
activiteit voor de veldtraining. Ook deelname aan de KNVB-zaalcompetitie is een keuze die voor ligt. 
 

8.2 Teamindeling en selectiebeleid jeugdteams 
T.a.v. teamindeling is er bij SC Bolsward sprake van basisteams en selectieteams. Elk jaar wordt 
opnieuw gekeken naar de teamindeling, en hierbij wordt zorgvuldig gewogen waar spelers het beste tot 
hun recht komen. Er wordt hiertoe jaarlijks een vaste procedure doorlopen, waarbij onderscheid wordt 
gemaakt in selectieteams en basisteams.  
 
Bij zowel de basisteams als de selectieteams geldt dat talentontwikkeling plaatsvindt middels het 
voetbalaanbod. Dit betreft trainingen, wedstrijden en andere voetbalactiviteiten. Dat betekent dat bij 
een goede inzet en instelling iedere speler de mogelijkheid moet hebben middels deze activiteiten zich 
te kunnen ontwikkelen en in wedstrijden in gelijke mate speeltijd moet krijgen. Het is aan de trainer van 
ieder team hoe hij deze gelijkwaardigheid gestalte geeft.  
 

8.2.1 Basisteams 
Bij de plaatsing in basisteams wordt naast het niveau ook rekening gehouden met vriendschapsbanden; 
ook worden goed functionerende teams waar mogelijk in tact gehouden met de aantekening dat ook 
hier wordt gekeken of er spelers zijn die zich onder andere weerstand beter ontwikkelen.  
 
De basisteams vanaf JO11 en ouder zullen gevuld worden met de spelers die (nog) niet in aanmerking 
komen voor een selectieteam. Deze teams trainen 2x per week, en spelen veelal op een lager niveau 
competitievoetbal. De trainers die worden aangesteld zijn in staat om talent te onderkennen, te laten 
ontwikkelen, en door te laten stromen naar selectieteams.  
 
Alle basisteams trainen 2x per week, met uitzondering van minipupillen.  Bij de basisteams van JO8-JO9-
JO10 wordt er gestreefd naar zoveel mogelijk gelijkwaardigheid in de teams. Alleen de teams JO9-1 en 
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JO10-1 biedt spelers de mogelijkheid om op hoger niveau wedstrijden te spelen. Uitgangspunt binnen 
deze leeftijdsgroep is dat voor alle spelers ontwikkeling wordt nagestreefd, waarbij aanbod in training 
gelijk is. Training vinden vaak in carrouselvorm plaats, en bij gelijkwaardige teams is onderling oefenen 
gemakkelijk te realiseren.   
 
De basisteams zijn vaak “de sluitpost” op aantallen spelers. Het kan zijn dat in deze teams spelers uit 
verschillende leeftijdscategorieën worden samengevoegd, zodat er een extra team gecreëerd kan 
worden. Zo kan gemakkelijker bij eventuele nieuwe aanmeldingen alsnog een team gevormd worden, 
bijvoorbeeld tijdens de winterstop.  
 
Voorbeeld: Indien er door nieuwe aanmelding 5 spelers teveel zijn bij JO12-3, en 3 spelers teveel bij 
JO11-4, dan zou er een nieuw JO12-4 gevormd kunnen worden, dat gaat spelen op passend niveau. 
Hiermee kunnen alle spelers meer speeltijd krijgen en raken bestaande teams niet overvol. 
 

8.2.2 Selectieteams  
Bij plaatsing in selectieteams wordt vooral gekeken naar kwaliteit van spelers, positie van spelers en 
ontwikkelpotentieel. Niet elke lichting is gelijk, en dus wordt elk jaar weer maatwerk geleverd t.a.v. 
indeling en niveau van competitie. 
 
Sinds enkele jaren hanteert de KNVB de huidige leeftijdscategorieën, en SC Bolsward streeft na om zich 
hier zoveel als mogelijk aan te houden bij de indelingen. Bij uitzonderlijke talenten kan er sprake zijn 
van vervroegd doorlaten naar een hogere leeftijdsgroep, en bij uitzonderlijke (vaak fysieke) redenen 
wordt dispensatie verleend voor indeling in lagere teams. 
 
Selectieteams in de bovenbouw zullen de komende jaren doorgroeien naar meer trainingsintensiteit, 
wellicht groeiend naar 3x per week. De trainingen worden verzorgd door gediplomeerde trainers, 
waarbij gespecialiseerde trainers aandacht zullen hebben voor loop-conditietraining (Fysio). 
Selectieteams spelen meer oefenwedstrijden, zodat een bredere selectie meer aan speeltijd toekomt.  
 
Bij selectieteams streeft men naar toedeling van 2 keepers bij team 1, waarvan er uiteindelijk 1 keeper 
gaat spelen in team 2. Bij de training beschikt team 1 daarmee over 2 keepers, echter op 1 van de 
trainingsmomenten zal de 2e keeper ook bij zijn uiteindelijke team meetrainen. 
 
Selectiespelers dienen zich te realiseren dat aan hen meer eisen worden gesteld m.b.t. inzet en 
motivatie t.a.v. trainingen en wedstrijden. Willen zij zich niet conformeren aan een grotere 
prestatiegerichtheid, dan worden ze ingedeeld in een basisteam. Spelers kunnen dit aangeven aan het 
begin van het seizoen, of gedurende het seizoen bij de POP-gesprekken. 

 

8.2.3 De selectieprocedure 
Er is bij de selectieprocedure t.b.v. teamindeling sprake van een continue proces van monitoring. Hierin 
hebben coördinatoren, aanspreekpunten, trainers én spelers zelf een rol. Deze procedure is ook 
opgenomen in de jaarkalender van de vereniging. 
 
Spelers en trainers hebben intensief contact tijdens trainingen en wedstrijden. De trainer kan continu 
een beeld vormen van zijn spelers en hun individuele ontwikkeling. Dit beeld bespreekt hij/zij 
regelmatig met de aanspreekpunten van zijn leeftijdscategorie. Samen vormt men een beeld van het 
potentieel, niet op één moment in het jaar maar eigenlijk continu gedurende het seizoen. 
 



In oktober en april voert de trainer van selectieteams een zogenaamd POP-gesprek (persoonlijk 
ontwikkel perspectief) met elke speler afzonderlijk. Indien wenselijk kan dit gesprek ook plaatsvinden 
met potentieel in de basisteams. De speler scoort zijn eigen kwaliteiten op een formulier, en die 
resultaten worden in het gesprek vergeleken met het beeld van de trainer. Samen kan worden bepaald 
waar kwaliteit al zichtbaar is, en waar de komende periode meer aandacht naar uit moet gaan. 
Verwachtingen over selectie en toedeling kunnen hier worden gemanaged, de nieuwe indelingen zijn 
daarmee meestal geen verrassing meer.  
 
In april/mei wordt een concept teamindeling opgemaakt, uitgewerkt met gebruik van het advies vanuit 
trainers, aanspreekpunten en (leeftijd)coördinatoren. Hierbij worden ook eventuele uitzonderingen 
besproken, waar nodig met spelers en/of ouders. De coördinatoren Voetbalzaken zijn verantwoordelijk 
voor de tijdige toedeling van de individuele spelers in de teams. SC Bolsward streeft naar een open en 
transparante werkwijze, en beseft zich terdege dat er altijd afwijkende meningen zullen zijn over de 
uiteindelijke teamindeling. Dat zal, hoe dan ook, leiden tot blijdschap maar ook teleurstelling voor 
spelers (en ouders).  
 
Afmelding bij de club dient uiterlijk 1 juni ingediend te zijn, en overschrijving naar een andere 
vereniging kan tot uiterlijk half juni (KNVB regels). Het getuigt van transparantie om de nieuwe 
teamindelingen de eerste week van juni te publiceren, zodat spelers de mogelijkheid krijgen om alsnog 
over te schrijven.  
 
SC Bolsward stapt af van wekenlange oefencampagnes van nieuwe selecties in de periode van april-juni, 
terwijl het lopende seizoen nog bezig is. Je bent immers onderdeel van een team van begin tot einde 
van een seizoen, ook bij eventuele slottoernooien e.d. Selectiewedstrijden verstoren hierin een 
belangrijk teamproces, op moment dat het ook gaat over promotie en degradatie. Het moet mogelijk 
zijn met alle observaties, en de POP-gesprekken, dat er van adequate selectie sprake is.   
 
Na afloop van de reguliere competitie zullen nieuwe selectieteams een week lang samen trainen t.b.v. 
kennismaking, zodat er ook alvast afspraken kunnen worden gemaakt over de start van het nieuwe 
seizoen. Bij de start van het seizoen zal een kick-off bijeenkomst wordt gehouden in aanwezigheid van 
aanspreekpunten-trainers-leiders, t.b.v. verwachtingen en afspraken met spelers en ouders.  
 
Verschuivingen gedurende het seizoen zijn mogelijk vanwege langdurige tekorten en overschotten in 
een team, maar ook wanneer blijkt dat een speler niet goed past in een team. De trainers, 
aanspreekpunten en (leeftijd)coördinatoren, al dan niet van verschillende leeftijdsgroepen, bespreken 
hierbij de opties en komen tot een gedragen voorstel. Dit wordt vervolgens besproken met betreffende 
speler(s) en (eventueel) ouders. Bij de indeling van teams moet het besef er al zijn dat tussentijdse 
ingrepen “omhoog” voelen als promotie, en “omlaag” voelen als degradatie. 
 
Bijzondere aandacht dient uit te gaan naar spelers die de overstap maken van jeugd naar senioren. In 
de gebruikelijke procedure is voldoende aandacht geborgd voor spelers die o.b.v. leeftijd en kwaliteit 
worden toegedeeld. Ook de POP-gesprekken helpen goed bij een passende indeling.  
SC Bolsward wil in de komende periode een O23-team gaan vormen, dat in de vereniging praktisch 
onderdeel uitmaakt van de B-selectie. Hierbij zal alle jeugd die doorstroomd vanuit de selectieteam 
JO19-1 in beginsel in aanmerking komen voor dit team.  
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Vanuit de A-selectie senioren kan, indien nodig, een beroep worden gedaan op spelers uit dit team. In 
beginsel zullen er geen jeugdspelers worden ingezet bij seniorenteams, immers er is voldoende talent 
beschikbaar in de B-selectie (O23 en 2e elftal). Als er al nadrukkelijk sprake is van een uitzonderlijk 
talent, dan zal hiermee worden omgegaan zoals eerder beschreven. 

 

8.2.4 Instroming en stageweken 
Nieuwe spelers kunnen gedurende het hele jaar aanmelden bij de vereniging, zij zullen vervolgens gaan 
meetrainen met een team dat past bij hun niveau. Aanmelden en toekennen van spelers verloopt altijd 
via het aanspreekpunt c.q. leeftijdcoördinator, die in samenspraak met trainers en aanspreekpunten 
binnen Voetbalzaken een toedeling tot een team bepaalt. Indien een speler start met voetbal zal hij 
altijd worden toegevoegd aan een basisteam, wanneer een speler overkomt van een andere vereniging 
kan hierop een uitzondering worden gemaakt.  
 
Indien er meerdere spelers instromen in het najaar, dan kan eventueel een nieuw team worden 
ingeschreven voor deelname aan competitie vanaf de winterstop. Nieuwe leden die zich aanmelden in 
het voorjaar, worden ingedeeld bij de start van het nieuwe seizoen.  Mochten er door tussentijdse 
uitstroom spelers stoppen, dan is de uitzondering mogelijk dat een speler eerder ingezet kan worden 
t.b.v. competitie in een bestaand team. Ook hier speelt de leeftijdcoördinator een belangrijke rol, in 
samenwerking met de trainers en aanspreekpunten binnen voetbalzaken. 
 
In de maand mei zijn zogenaamde stageweken gepland. In deze weken zijn groepstrainingen 
opengesteld voor nieuwe leden die kennis willen maken en willen bepalen of ze bij SC Bolsward willen 
instromen. Deze weken kunnen prima worden gebruikt om ook spelers, die in het aansluitende seizoen 
de stap maken naar een volgende leeftijdscategorie, te boordelen op hun kwaliteiten. De stageweken 
worden door trainers, aanspreekpunten en coördinatoren gebruikt om teamindeling nader te kunnen 
bepalen, ook met nieuwe spelers die meetrainen daarin meegenomen. 

Er is proactieve communicatie in de regio voor deze stageweken, bijvoorbeeld door sociale media 
hiervoor te benutten. Het gaat hier nadrukkelijk niet om scouting van individuele spelers, maar om te 
tonen wat SC Bolsward kan bieden aan ambitieuze spelers in Bolsward en in de regio. Aanmelding voor 
stageweken dient centraal te worden geregeld, de leeftijdcoördinator bepaald vervolgens in overleg 
met trainers en aanspreekpunten voetbalzaken waar potentiele leden mee kunnen trainen.  

8.3 Talentontwikkeling binnen SC Bolsward 
Talent is de mate waarin een speler vroegtijdig in staat is binnen het voetbal de juiste keuzes te maken, 
en de daarbij behorende uitvoering van handelingen kan toepassen om een bijdrage aan het 
wedstrijdresultaat te kunnen leveren. Deze handelingen zijn onderverdeeld in aanvallen, verdedigen, 
omschakelen en keepen. 
 
Een meer talentvolle speler is in vergelijking met leeftijdsgenoten - binnen aanvallen, verdedigen, 
omschakelen en keepen - beter in staat de juiste keuzes te maken en de daarbij behorende uitvoering 
van handelingen toe te passen. Hij/zij levert daarmee een grotere bijdrage aan het wedstrijdresultaat.  
 
Talentontwikkeling richt zich op het steeds verder ontwikkelen van de mate waarin spelers binnen het 
voetbal een bijdrage kunnen leveren aan het wedstrijdresultaat. Belangrijke middelen om inhoud te 
geven aan talentontwikkeling zijn het spelen van (zoveel mogelijk) wedstrijden, het meedoen aan 
(intensieve) trainingen, en het meedoen aan overige voetbalactiviteiten. SC Bolsward motiveert spelers 
tijdens trainingen vanuit het motto: ‘Voetballen leer je vooral door met veel plezier veel te voetballen’.  
 



SC Bolsward heeft haar talentontwikkeling gekoppeld aan een leerlijn onder de naam VTON. Dit is een 
platform met voetbaloefenstof en een doorlopende leerlijn voor jeugd tot en met 19 jaar. Veel 
verenigingen in Nederland volgen deze leerlijn, waarbij ruim 12000 trainers zijn geregistreerd als 
gebruiker van VTON. De trainers kunnen hun oefenstof digitaal raadplegen via een app. 
 
Omdat binnen elke leeftijdscategorie en ook binnen elk team sprake is van individuele verschillen, 
streeft SC Bolsward naar optimale ontplooiing van het individu. Daarbij heeft het ook de ambitie om 
met alle teams op een zo hoog mogelijk niveau te spelen. Bij uitzonderlijke talenten wordt overwogen 
(m.b.v. POP-gesprek) of spelers binnen het eigen team een ontwikkeling door kunnen maken, door ze 
daar met specifieke opdrachten te stimuleren.  
 
De speler kan van groot belang zijn om een heel team een groei door te laten maken, en zelf daarmee 
de groei van bepalend naar dienend door te maken. Pas als ook die uitdaging ontbreekt is ingrijpen 
nodig, en kan worden overwogen om bijvoorbeeld vanaf het voorjaar één keer per week mee te trainen 
met een oudere leeftijdsgroep. SC Bolsward biedt daarom uitzonderlijke talenten de mogelijkheid om 
vervroegd door te stromen naar een hogere leeftijdsklasse, maar ook biedt het de mogelijkheid om 
dispensatie te bieden vanwege persoonlijke (fysieke of mentale) redenen.  
 
Sommige spelers krijgen buiten de vereniging om ook mogelijkheid om verder te ontwikkelen, zoals 
KNVB-selectie, voetbalscholen van BVO’s of particuliere voetbal- en keepersacademies. SC Bolsward kan 
bovendien ook het partnership met SC Heerenveen verder inkleuren, en bij voorkeur verder uitbouwen 
op sportief terrein.   
 

8.3.1 POP-gesprekken; aandacht voor individuele ontwikkeling 
SC Bolsward heeft een van de grootste jeugdafdelingen in de regio, en daarmee heeft de vereniging 
goud in handen voor haar toekomst. Bij een sportieve ambitie zijn prestaties en plezier onlosmakelijk 
met elkaar verbonden. In een grote voetbalvereniging zijn de mogelijkheden groter om ieder op zijn 
eigen niveau te laten spelen en zo zijn of haar voetbalplezier optimaal te laten zijn. Tegelijkertijd brengt 
een grote vereniging het gevaar met zich mee dat spelers die zich langzamer ontwikkelen, of die op 
latere leeftijd met voetbal beginnen, onvoldoende worden gezien. Het is daarom goed om invulling te 
geven aan individuele gesprekken.  
 
Binnen SC Bolsward werd er tot voorkort een interne scouting georganiseerd. Hierbij was er sprake van 
onafhankelijke scouts, die een onafhankelijk oordeel kon geven over de ontwikkeling van een 
individuele speler. Deze adviezen werden vervolgens meegenomen bij de indeling van (selectie)teams.  
Het inkleuren van deze rollen bleek lastig, en de consequente uitvoering te intensief. 
 
Met de komst van de nieuwe organisatiestructuur, is ook de rol van scout opnieuw belegd. SC Bolsward 
is van mening dat de trainer het beste zicht heeft op de ontwikkeling van spelers in zijn team, en het 
beeld van de trainer zou daarom veel belangrijker moeten zijn. Spelers en trainers hebben intensief 
contact tijdens trainingen en wedstrijden. De trainer kan continu een beeld vormen van zijn spelers en 
hun individuele ontwikkeling. Dit beeld bespreekt hij/zij regelmatig met zijn/haar aanspreekpunt. 
Samen vormt men een beeld van het potentieel, niet op een moment in het jaar maar eigenlijk continu 
gedurende het seizoen. Bij de teamindelingen zijn zij daarmee doorslaggevend in het advies, en 
beschikken ze over onderbouwing van keuzes op basis van POP-gesprekken. 
 

In oktober en april voert de trainer van selectieteams een zogenaamd POP-gesprek (persoonlijk 
ontwikkel perspectief) met elke speler afzonderlijk. Indien wenselijk kan dit gesprek ook plaatsvinden 
met potentieel in de basisteams. De speler scoort zijn eigen kwaliteiten op een formulier, en die 
resultaten worden in het gesprek vergeleken met de scores van de trainer. Samen kan worden bepaald 
waar kwaliteit zichtbaar is, en waar de komende periode aandacht naar uit moet gaan. Verwachtingen 
over selectie en toedeling kunnen hier worden gemanaged.  
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De formulieren moeten gekoppeld zijn qua accenten met de oefenstof van VTON, deze oefenstof is 
immers de basis in de jeugdopleiding van SC Bolsward. De formulieren worden niet langer dan een jaar 
bewaard en ook niet vastgelegd in een spelersvolgsysteem. Dit blijkt namelijk een intensieve actie, waar 
vervolgens maar minimaal gebruik wordt gemaakt van toch privacygevoelige gegevens. De ontwikkeling 
wordt dus jaarlijks gemonitord door de trainer en dient uitsluitend voor persoonlijke ontwikkeling en de 
eerstvolgende teamtoedeling. In het volgende jaar start de cyclus opnieuw, zonder enige voorkennis. 
 
Spelers die uitkomen in de basisteams hebben in principe geen POP-gesprek, tenzij er een mooie 
groeicurve zichtbaar is. De trainer en het aanspreekpunt kunnen ertoe besluiten dat deze speler ook 
wordt uitgenodigd voor een POP-gesprek.  
 

8.3.2 Doorstroming spelers gedurende het seizoen 
Het is belangrijk dat SC Bolsward een eenduidig beleid heeft ten aanzien van de doorstroom van de 
jeugd binnen de leeftijdscategorieën en uiteindelijk richting de senioren. We hanteren enkele 
basisafspraken rondom trainingen en wedstrijden, gericht op het ontwikkelen van teams en individuele  
spelers.   
 
Overgang prestatievoetbal jeugd – senioren 
Het is de bedoeling dat SC Bolsward op termijn een O23 gaat oprichten, en vanaf dan dient dit team als 
instroomgroep vanuit de JO19-1. Indien de A-selectie te weinig spelers heeft, kan de trainer een beroep 
doen op alle spelers uit de B-selectie, waaronder ook de O23.  
 
Jeugdspelers worden in principe niet ingezet bij wedstrijden van de A-selectie, wel kunnen deze spelers 
tekort aanvullen bij O23 (voorlopig B-selectie). Uitzonderlijke talenten in JO19 zouden na de winterstop 
vervroegd de overstap kunnen maken naar O23 (voorlopig B-selectie), mits hier in JO19 ter vervanging 
een passende oplossing voor handen is. 
 
Jeugdspelers van basisteams JO19 kunnen ingepast worden bij basisteams van de senioren, mits hun 
eigen wedstrijden hier niet door worden benadeeld. Dit houdt in dat ze eerst een volledige wedstrijd in 
de jeugd spelen en dan aansluiten bij een seniorenteam. 
 
Individueel maatwerk jeugdspelers 
Tussentijdse verschuivingen van spelers, bijvoorbeeld t.b.v. wegnemen van een mismatch in niveau of 
bij onevenwichtige aantallen spelers in teams, vindt bij voorkeur plaats tijdens de winterstop. Hiermee 
wordt voorkomen dat er continu onrust is in teams door wijzigende toedeling. De aanspreekpunten en 
coördinatoren bepalen dit in goed overleg met de trainers. 
 
Zoals eerder aangegeven biedt SC Bolsward uitzonderlijke talenten de mogelijkheid om vervroegd door 
te stromen naar een hogere leeftijdsklasse, maar ook biedt het de mogelijkheid om dispensatie te 
bieden vanwege persoonlijke (fysieke of mentale) redenen.  
 
Bij uitzonderlijke talenten wordt overwogen (POP-gesprek) of spelers binnen het eigen team een 
ontwikkeling door kunnen maken, door ze daar met specifieke opdrachten te stimuleren. De speler kan 
van groot belang zijn om een heel team een groei door te laten maken, en zelf daarmee de groei van 
bepalend naar dienend in te zetten. Pas als ook die uitdaging ontbreekt is ingrijpen nodig, en kan 
worden overwogen om bijvoorbeeld vanaf het voorjaar één keer per week mee te trainen met een 
oudere leeftijdsgroep. 
 
 



8.4 Jeugdvoetbal Onderbouw  
Binnen het jeugdvoetbal maken we onderscheid in Onderbouw en Bovenbouw. De onderbouw loopt 
van Minipupillen tot JO12, waarbij er geen onderscheid is in jongens- of meisjesteams. Sinds enkele 
jaren zijn de spelregels voor de onderbouw sterk gewijzigd, waarbij ook een andere filosofie wordt 
gevolgd t.a.v. prestatievoetbal bij jeugd. SC Bolsward hanteert binnen de onderbouw een scheiding in: 
 

8.4.1 Minipupillen  
Belangrijkste aandachtspunten zijn hierbij: 

 Spelenderwijs kennismaken met de voetbalsport 

 Basistechnieken oefenen, training 1x per week 

 Geen standen en ranglijsten, daarom gelijkwaardigheid van teams nastreven 

 Speelveld = kwart voetbalveld, met kleine doeltjes 
 

8.4.2 JO8 & JO9 & JO10 
Belangrijkste aandachtspunten zijn hierbij: 

 Doorontwikkelen technische vaardigheden, spelen in (wisselende) opstellingen 

 Ook in competitieverband voetballen 

 Geen standen en ranglijsten, daarom gelijkwaardigheid van teams nastreven. Hier maar beperkt 
selectie toepassen, alleen 1e teams op hoger niveau competitie aanbieden. Streven naar 
ontwikkelen basisvaardigheden in de breedte van alle leden. 

 Indien beschikbaar een vaste keeper, zo niet dan rouleren met spelers die dit zouden willen. 

 In de winter teams heroverwegen, jongens en meisjes door elkaar 

 Speelveld = kwart voetbalveld, met pupillendoeltjes 
 

8.4.3 JO11 & JO12 
Belangrijkste aandachtspunten zijn hierbij: 

 Doorontwikkelen technische vaardigheden, spelen in (wisselende) opstellingen, tactische 
aanwijzingen en opdrachten meegeven 

 Wel standen en ranglijsten, daartoe ook breder selectie toepassen. Vanwege de ontwikkel 
Pyramide streven naar minimaal 2 gelijkwaardige selectieteams, elk met minimaal 10 spelers. 

 Bij de selectie meerdere vaste keepers.  

 In de winter teams heroverwegen, jongens en meisjes door elkaar 

 Speelveld = half voetbalveld, met pupillendoeltjes 
 

8.5 Jeugdvoetbal Bovenbouw 
Binnen het jeugdvoetbal maken we onderscheid in Onderbouw en Bovenbouw. De bovenbouw loopt 
van JO13 tot JO19. In deze leeftijdsgroepen zijn er ook meisjesteams voor MO13-15-17-20. Vanaf de 
leeftijdsgroep O13 wordt gespeeld op een heel voetbalveld, waarbij het aantal spelers per team ook 
groter wordt. SC Bolsward hanteert binnen de bovenbouw een scheiding in: 
 

8.5.1 JO13 - MO13 & JO14 & JO15 - MO15 
Belangrijkste aandachtspunten zijn hierbij: 

 Doorontwikkelen technische vaardigheden, spelen in meer vaste opstellingen met 
positionele wisselingen. Tactische aanwijzingen en opdrachten meegeven.  

 In O13 kennismaking met ingooi, buitenspel, groter speelveld en doel. 

 Spelers in selectieteams vanaf JO13 hebben 2x per jaar een POP-gesprek met hun trainer, 
t.b.v. persoonlijke leerdoelen en verwachtingen t.a.v. indelingen 

 Duidelijker onderscheid tussen prestatie en recreatief voetbal (selectieteams). Vanwege de 
ontwikkel Pyramide streven naar minimaal 2 selectieteams, elk met minimaal 15 spelers. Bij 
de selectieteams mogelijk met meerdere keepers werken, die rouleren.  

 Selectieteams meer wedstrijden laten spelen, bijv. oefenwedstrijden en toernooien, zodat 
alle spelers voldoende speelminuten krijgen 
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 In de winter teams heroverwegen o.b.v. POP-gesprekken, ter voorkoming van mismatches 

 Meisjes spelen in selectieteams MO13 en MO15, of gemengd in basisteams JO13 en JO15 

 Streven naar KNVB model, waarbij ook minimaal 1 selectieteam als JO14 gaat spelen. 
Streven om teams bij elkaar te houden, maar wel met aandacht voor kwalitatief en fysiek 
maatwerk. Spelers die “kleiner en jonger” zijn, bewust laten ontwikkelen in JO14-1.   

 Speelveld = heel voetbalveld 

 

8.5.2 JO17 - MO17 & JO19 - MO20 
Belangrijkste aandachtspunten zijn hierbij: 

 Doorontwikkelen fysieke kwaliteiten en technische vaardigheden, spelen in vaste opstellingen, 
situationeel aangepast. Tactische aanwijzingen en opdrachten meegeven 

 Spelers in selectieteams hebben 2x per jaar een POP-gesprek met hun trainer, t.b.v. 
persoonlijke leerdoelen en verwachtingen t.a.v. indelingen 

 Duidelijker onderscheid tussen prestatie en recreatief voetbal (selectieteams). Vanwege de 
ontwikkel Pyramide streven naar minimaal 2 gelijkwaardige selectieteams, elk met minimaal 15 
spelers. Bij de selectieteams mogelijk met meerdere keepers die rouleren.  

 Selectieteams meer wedstrijden laten spelen, bijv. oefenwedstrijden en toernooien, zodat alle 
spelers voldoende speelminuten krijgen 

 In de winter teams heroverwegen o.b.v. POP-gesprekken, ter voorkoming van mismatches 

 Meisjes in selectieteams en basisteams MO17 en MO20 

 Streven om teams bij elkaar te houden, zodat bijvoorbeeld JO15-1 zoveel mogelijk als geheel 
naar JO17-2 schuift, en JO17-2 het jaar daarna als JO17-1 gaat fungeren. Uitzonderingen komen 
voort uit uitzonderlijke kwaliteit, niet uit kwantiteit. 

 Speelveld = heel voetbalveld 
 

  



9. Speelwijze SC Bolsward 
De trainers zijn op technisch vlak bepalend voor toepassing van de oefenstof die wordt aangeboden. 
Jeugdtrainers maken hierbij gebruik van VTON, een digitale app die oefenstof beschikbaar maakt, en 
waarbij alle teams in dezelfde lijn ontwikkeling inzetten.  
 
De aanspreekpunten binnen Voetbalzaken coachen en adviseren de trainer over gebruik van de app 
VTON. Frequent vinden bijeenkomsten plaats waarbij de trainers kunnen werken aan hun eigen 
ontwikkeling, mede door casuïstiek in te brengen.  
 
Er is uitsluitend op hoofdlijnen uitwerking gegeven aan de speelwijze die SC Bolsward wil hanteren, 
immers dat is sterk situationeel bepaald. Zo is de ene lichting een stuk sterker dan de ander, en is 
indeling op een competitie niveau sterk bepalend voor de speelstijl. Er is dus niet één speelstijl: SC 
Bolsward wil attractief spelen waar het kan, maar ook behouden spelen waar het moet. De opstelling  
4-3-3- of 5-3-2 of anders, is sterk afhankelijk van allerlei factoren. Krachtig zou het zijn als er ervaring 
wordt opgedaan met meerdere speelstijlen, en dat spelers al vroeg kennis kunnen maken met 
verschillende posities om groei en ontwikkeling in te zetten. 
 
De speelwijze, met technische richtlijnen voor elke leeftijdscategorie, is uitgewerkt in een apart 
document. Dit Beleidsplan Voetbal, Cultuur & Activiteiten geeft op hoofdlijnen de richting aan en 
verwijst naar verder uitwerking in de “handreiking voor trainers 2022-2026”.  
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10. Uitvoering Beleidsplan Voetbal, Cultuur & Activiteiten 
Het Beleidsplan Voetbal, Cultuur & Activiteiten is een groeidocument dat eens in de 4-5 jaar wordt 
herzien, en wordt aangepast op nieuwe ontwikkelingen en zienswijzen. Daarmee vormt het document 
de basis voor de koers van de vereniging SC Bolsward, waarop het bestuur haar organisatie aanstuurt.  
Dit vraagt vaak om continuïteit van de ingezette koers, en soms vraagt het om acties tot verbetering. 
 

10.1 Jaarplan en speerpunten 
Een meerjarig beleidsplan verdient nadere uitwerking, op die punten die actie nodig hebben. Niet alle 
acties zijn immers even belangrijk, ook niet alle acties kunnen gelijktijdig en in het eerste jaar af. Binnen 
de verschillende portefeuilles spreekt men daarom over jaarplannen en speerpunten.  
 
Elk afzonderlijk jaar wordt kort beschreven welke speerpunten het komende jaar opgepakt gaan 
worden, en daarmee ook wat kan wachten tot een latere fase. Hiermee wordt de schaarse tijd optimaal 
benut. Met de beschreven speerpunten is ook in beeld wat dit voor financiële consequenties zal 
hebben. Het bestuur stemt eens per 4-5 jaar in met het Beleidsplan VCA, en jaarlijks met genoemde 
speerpunten en bijbehorende budget. Dit budget zal vervolgens zichtbaar zijn op de begroting.   
 

10.2 Jaarkalender 
Goede sturing en regie vraagt om overzicht, planning en organisatie. Een jaarkalender geeft een prima 
overzicht van veel activiteiten en overleggen. Vaak keren deze frequent terug per maand of jaar, en 
soms zijn het op zichzelf staande activiteiten.  
 
De activiteiten en overleggen die op de jaarkalender staan, zijn ondermeer: 

 Afstemmingsoverleggen, van bestuur tot commissies 

 Momenten van coaching-gesprekken voor trainers 

 Momenten van Kick-off bijeenkomsten leeftijdscategorieën  

 Momenten van POP-gesprekken met spelers 

 Bijeenkomsten voor scheidsrechters, vrijwilligers, sponsors etc 

 Deadlines voor teamindeling en trainerstoedeling 

 Activiteiten zoals toernooien, competities en andere activiteiten. 

 Vakantieperiodes en feestdagen  
 
De informatie moet beschikbaar zijn voor bestuur, vrijwilligers, spelers en ouders. Er is transparantie 
over de te nemen acties en bovendien worden verwachtingen gemanaged. De jaarkalender wordt 
dikwijls bijgesteld o.b.v. ontwikkelingen, en is als laatste versie op de website in te zien. 
 

10.3  Begroting en financieel kader 
Elk bestuurslid is verantwoordelijk voor zijn deel van de begroting van SC Bolsward, gedurende het 
seizoen. Jaarlijks wordt een deelbegroting opgesteld o.b.v. het jaarplan van de portefeuille. Het 
bestuurslid van de portefeuille draagt zorg dat alle aspecten van de portefeuille hierin zijn 
meegenomen. 
 
De deelbegroting wordt aangeboden aan het bestuur. De portefeuilles samen vormen de begroting van 
de vereniging, zoals die wordt verantwoord en vastgesteld tijdens de ALV. Wanneer het jaarplan met 
begroting is vastgesteld, ligt er ook mandaat om te handelen binnen de kaders van het jaarplan. Bij 
afwijkingen wordt bestuur (penningmeester) tijdig betrokken. 


