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 INLEIDING 

Voor je ligt het (in 2019 herschreven) jeugdbeleidsplan van voetbalvereniging SV Buren. 
Het jeugdbeleidsplan geeft de keuzes weer die SV Buren maakt ten aanzien van de wijze 
waarop ze naar haar jeugd kijkt, zowel in voetbaltechnisch als sociaal opzicht. Het 
beleidsplan dient dan ook als belangrijke leidraad in beslissingen die door het jaar heen 
gemaakt dienen te worden ten aanzien van de jeugd. Het nemen van beslissingen die 
passen binnen de leidraad die het jeugdbeleidsplan biedt, schept duidelijkheid en 
voorkomt dat er in vergelijkbare situaties anders gehandeld wordt. 

Tevens geeft het jeugdbeleidsplan richting op de langere termijn waardoor er stabiliteit en 
eenduidigheid komt in de wijze waarop SV buren met haar jeugd omgaat en de wijze 
waarop de vereniging haar bijdrage aan de Burense maatschappij wenst vorm te geven. In 
dit plan komen achtereenvolgens de verschillende aspecten aan bod die voor een goed 
functionerende voetbalvereniging van belang zijn. Dit jeugdbeleidsplan is dan ook een 
leidraad voor het kader, spelers en ouders en dient ter ondersteuning van de door hen uit 
te voeren taken. In dit plan worden ook de taken van de  Voetbal Technische Commissie 
(hierna te benoemen als VTC) beschreven. Dit geeft duidelijkheid over de 
verantwoordelijkheden binnen de vereniging. 

Het jeugdbeleidsplan is een basisplan, het geeft een manier van werken aan. Belangrijk is 
je te realiseren dat in het beleidsplan geen uitvoeringsrichtlijnen vastgelegd zijn, maar 
alleen de (rand)voorwaarden waaraan een uitvoeringsrichtlijn dien te voldoen. Dit 
jeugdbeleidsplan plan heeft alleen een kans van slagen als we er met zijn allen voor gaan. 
Het zal bestuurlijk, organisatorische en financiële steun moeten hebben, zodat we 
gezamenlijk kunnen werken aan een gezonde toekomst voor SV Buren met veel 
spelplezier en een daarbij passend voetbalniveau. 

Wij als vereniging hopen op deze wijze een voor iedereen zo helder mogelijke 
werkomgeving te creëren waarin een ieder op zijn wijze zijn bijdrage kan leveren, passend 
binnen de opgestelde beleidskaders. 



   

 

 PLAATS IN DE MAATSCHAPPIJ 

De basis voor alle beslissingen omtrent de wijze waarop een vereniging haar organisatie 
vorm wil geven ligt in de keuze die je maakt als vereniging met betrekking tot de plaats die 
je in de maatschappij wil innemen. Voor het nemen van een goede beslissing is het van 
belang je te realiseren hoe die maatschappij waarin je als vereniging acteert is 
vormgegeven en je doelstellingen daarop af te stemmen. 

In een relatief kleine gemeenschap als Buren, met een bloeiend, maar qua aanbod 
beperkt, verenigingsleven dien je je te realiseren dat je een belangrijke rol speelt in het 
bieden van ontspanning aan kinderen en de vorming van kinderen. 

Voor de jeugd van Buren wil SV Buren daarom een vereniging zijn die ruimte biedt aan 
zoveel mogelijk kinderen, zowel jongens als meisjes, om zich op sportieve wijze te 
ontspannen. Van belang is daarbij dat iedereen even belangrijk is en iedereen zich op zijn 
eigen niveau plezier moet kunnen hebben in het voetbalspel. 

Daarbij vinden wij het wel van belang dat we trachten een omgeving te bieden waarin ook 
ruimte is voor met maximaal presteren op sportief gebied. Dit zonder dat dit leidt tot het 
uitsluiten van kinderen die minder bedreven zijn in het spel. Ruimte en plezier voor ieder 
kind dat het voetbalspel wil bedrijven vinden wij op de eerste plaats staan, presteren komt 
daar achteraan. Ook vinden wij dat vereniging- en teambelangen boven het belang van het 
individu gaan. 



   

 

 SAMENSTELLING VAN TEAMS 

De keuze die gemaakt is met betrekking tot de rol die de vereniging in de maatschappij 
speelt leidt ook tot keuzes voor de wijze waarop met het samenstellen van de teams wordt 
omgegaan. 

3.1 Uitgangspunten bij het samenstellen. 

- De teams niet te groot maken. 
- De spelers worden op basis van hun leeftijd in een team ingedeeld door de VTC 

(Voetbal Technische Commissie), in overleg met de trainers en leiders (en niet door de 
ouders). 

- Meisjes zullen  gewoon bij jongens ingedeeld worden, zonder onderscheid te maken. 
- Het voetballen op je eigen spelniveau is leuker en leerzamer, dan wekelijks onder of 

boven je niveau te moeten spelen. 
- Er zal rekening gehouden worden met lichamelijke en geestelijke kwaliteiten en 

eigenschappen van een jeugdspeler. Doorstroming word in overleg gedaan met de 
VTC , de trainer/leider en eventueel de speler. 

3.2 Teamindeling 

Bij de Jo-6 t/m Jo-10 (=6x6) streven we naar een limiet van maximaal 9 spelers per team, 
bij de Jo-11 en Jo-12 (=8x8) streven we naar een limiet van maximaal 11 spelers en bij de 
Jo-13 t/m de Jo-19 (=11x11) streven we naar een limiet van 15 spelers. Als er 
uitzonderingen zijn , zal er in overleg met de VTC en desbetreffende trainers/leiders 
gezocht worden naar een passende oplossing. 

Alle jeugdspelers worden ingedeeld door de VTC , in overleg met de trainers en leiders.  

De jeugdspelers van  Jo-6 t/m Jo-12  worden in eerste instantie op basis van leeftijd 
binnen de betreffende leeftijdscategorie in een team ingedeeld. Pas in tweede instantie 
wordt gekeken naar voetbalkwaliteiten, trainingsinzet en gedrag. 

Het indelen van jeugdspelers van Jo-13 t/m Jo-19  vindt plaats op basis van leeftijd, 
voetbalkwaliteiten, trainingsinzet en gedrag . Dit is alleen van toepassing indien er 
voldoende jeugdspelers zijn in een bepaalde leeftijdscategorie. Wel zal er in iedere 
leeftijdscategorie door de VTC gescout worden om alle talentvolle spelers in beeld te 
hebben. 



   

 

 ONTWIKKELING TECHNISCHE, TACTISCHE EN 

PERSOONLIJKE VAARDIGHEDEN 

Voor jeugdspelers is het belangrijk dat ze op de juiste wijze begeleid worden om hun 
kwaliteiten als voetballer te ontwikkelen. Hierin zijn een aantal zaken van belang: 

- Trainingen 
- Wedstrijden 

4.1 Trainingen 

Trainingen vormen de belangrijkste basis waarin kinderen hun vaardigheden als voetballer 
ontwikkelen. Dat geldt zowel voor de technische, de tactische als de persoonlijke 
vaardigheden. 

Voor wat betreft de technische vaardigheden is het daarom belangrijk dat er binnen SV 
Buren een heldere lijn is rondom de verwachtingen die we als vereniging mogen hebben 
van de technische vaardigheden die kinderen op een bepaald niveau moeten beheersen. 
Deze verwachtingen zijn vastgelegd in het technisch jeugdvoetbalplan van SV Buren. 

Deze verwachtingen dienen vertaald te worden in trainingen die de verschillende trainers 
aan kunnen bieden aan de spelers. 

 Aandacht dient er te zijn voor de ontwikkeling van keepers binnen de vereniging. Elk team 
is uiteindelijk pas compleet als er een goede keeper is. Daarbij vindt SV Buren het van 
belang dat de keuze om keeper te worden uiteindelijk de keuze van de speler zelf is. 
Talent op keepergebied kan uiteraard wel gewezen worden op de aanwezige talenten.        

              

Naast de technische vaardigheden is in het technisch jeugdvoetbalplan ook vastgelegd 
welke tactische vaardigheden op elk niveau verwacht mogen worden. Tactische 
vaardigheden betreffen spelinzicht, het je realiseren dat je in een team speelt en daar naar 
acteren, enz.. 

Tenslotte dient er op trainingen aandacht te zijn voor gedrag. Een vereniging die in een 
kleine gemeenschap een belangrijke rol speelt kan zijn ogen niet sluiten voor het feit dat 
een deel van de vorming van kinderen als mens ook plaats vindt op het voetbalveld. 

Daar dient er aandacht te zijn voor gedrag in de vorm van respect voor elkaar, voor 
trainers, voor vrijwilligers, voor tegenstanders als scheidsrechters en dan zowel gedrag in 
verbale als fysieke zin. Negatief gedrag dient benoemt te worden en gecorrigeerd te 
worden. 

De bewaking van de uitvoering van het technisch jeugdvoetbalplan ligt in de handen van 
de VTC. Trainers die hier behoefte aan hebben kunnen ondersteuning krijgen van de VTC. 

4.2 Wedstrijden 

Wedstrijden zijn de momenten waarop spelers de kans krijgen om het in de training 
geleerde in de praktijk te brengen. Goede begeleiding en goede sturing en feedback 
spelen een belangrijke rol om de connectie te leggen tussen hetgeen op de training is 
geleerd en hetgeen in een wedstrijd getoond wordt, zowel op technisch, tactisch als 
persoonlijk vlak. 



   

 

4.3 Trainers en leiders 

Bovenstaande betekent natuurlijk ook iets voor de eisen die je als vereniging dient te 
stellen aan trainers en leiders. Niet iedereen is immers geschikt om op de juiste wijze vorm 
te geven aan de technische, tactische en persoonlijke vorming van kinderen. De trainer 
dient in eerste instantie te werken vanuit de visie , zoals staat beschreven in het technisch 
jeugdvoetbalplan en  voldoende kennis en ervaring te hebben op technisch en tactisch 
gebied. Daarnaast dient hij ook over de vaardigheden te beschikken deze kennis en 
vaardigheden op de juiste wijze over te brengen op de kinderen. Indien een trainer nog 
niet over deze vaardigheden beschikt, maar wel de aanleg hiervoor toont, kunnen de 
vaardigheden door middel van een trainerscursus bijgebracht worden. Ook kan de VTC 
hierin ondersteunen. 

Om een goede link te kunnen leggen tussen hetgeen op de trainingen wordt aangeleerd 
en het beoordelen in hoeverre kinderen het geleerde in wedstrijden in de praktijk brengen 
streeft SV Buren er naar om zoveel mogelijk de rol van trainer en leider in 1 persoon te 
verenigen. Indien de rollen toch over 2 personen gespreid zijn streven wij er naar dat de 
trainer zoveel mogelijk van de wedstrijden ziet en de leider zoveel mogelijk op de 
trainingen aanwezig is. 

Tenslotte dient een trainer en/of leider zelf van onbesproken gedrag te zijn. De trainer en 
leider spelen een belangrijke voorbeeldrol voor de kinderen en negatief gedrag op 
trainingen of langs de kant past hier niet in. Trainers of leiders die in overtreding gaan 
worden door de VTC aangesproken op hun gedrag en kunnen bij herhaling door de VTC 
(in overleg met het hoofdbestuur) uit hun rol gezet worden. 

Tevens dienen trainers en leiders in staat te zijn kinderen op de juiste wijze te wijzen op 
negatief gedrag van hun kant op trainingen en in wedstrijden. Consistent gedrag is hierin 
belangrijk. Bij herhaling dient de trainer en/of leider een gepaste sanctie op te leggen aan 
de speler. 

De VTC van SV Buren houdt bij het aanstellen van trainers en leiders rekening met 
bovenstaande. Het vermoeden dat een trainer of leider niet voldoet aan de eisen die de 
vereniging stelt kan er toe leiden dat de VTC er toe besluit een trainer of leider niet aan te 
stellen. Dit uiteraard in goed overleg met de persoon in kwestie. 

Van trainers en leiders wordt verwacht dat zij: 

- Kennis hebben van de spelregels. 
- Bij verhindering tijdig voor vervanging zorg dragen 
- Indien een speler op grond van zijn kwaliteiten hoger of lager zou moeten spelen 

zij dit bespreekbaar maken , wordt dit besproken met de VTC. 
- De spelers stimuleren om zich t.o.v. medespelers, tegenstanders en 

scheidsrechters enz. correct te gedragen. 
- Er zorg voor dragen dat de sportaccommodatie, zowel bij thuis- als 

uitwedstrijden niet opzettelijk wordt vernield of vervuild. 
- Zij vervoer regelen bij uitwedstrijden. 
- Ze de wedstrijdformulieren verzorgen. 
- Een scheidsrechter regelen indien deze niet is aangesteld. 
- Tijdens het verblijf van de spelers in de kleedkamer voor, tijdens en na de 

wedstrijden permanent in de kleedkamer aanwezig zijn. Zij wijzen de spelers op 
goede lichaamshygiëne en op het schoonmaken van de kleedkamer. 

 



   

 

- Zorgen dat bij ongevallen EHBO verleend wordt of vakbekwame hulp worden 
inroepen. Bij ernstige ongevallen moet de leider ervoor zorgen dat de ouders 
worden ingelicht. Daarnaast moet er ook melding worden gemaakt aan de 
(jeugd)wedstrijdsecretaris en VTC, i.v.m. melding aan de KNVB-verzekering. Het 
invullen van het schadeformulier moet binnen 48 uur plaatsvinden. 
 
 

- Zorgen voor goede intrapballen. 
- Duidelijke afspraken maken en zelf een goed voorbeeld zijn ten aanzien van: 

• Op tijd aanwezig zijn bij training en wedstrijd. 

• Afzeggen voor training of wedstrijd. 

• Wat te doen bij afgelasting van training of wedstrijd. 

• Verzorging van sportkleding en schoenen. 

• Schoonhouden van sport accommodatie en vooral kleedkamers. 

• Douchen na afloop van training of wedstrijd. 
- sportief gedrag moeten stimuleren, en vooral de oudere jeugd een stuk 

medeverantwoordelijkheid geven. 
- De regels van de KNVB respecteren en volgen. 



   

 

 GEDRAG BINNEN DE JEUGD VAN SV BUREN 

In het vorige hoofdstuk is ook al gesproken over het belang van gedrag rondom de 
vorming van kinderen. Daarom is het belang met elkaar afspraken te maken over het 
gewenste gedrag. Gedragsregels lijken wellicht betuttelend, maar de ervaring leert dat dit 
een van de meest essentiële zaken zijn om op een goede manier met elkaar om te gaan 
en duidelijkheid te verschaffen waar onze jeugdafdeling voor staat. Duidelijke afspraken en 
gedragsregels helpen om als vereniging c.q. jeugdafdeling goed te functioneren. 

5.1 Gedragsregels 

5.1.1 Algemene gedragsregels 

- Van iedereen wordt verwacht dat hij/zij anderen met respect behandelen, dat wil 
zeggen; niet alleen mensen binnen het elftal of de vereniging, maar ook de 
tegenstanders, scheidsrechters, grensrechters, publiek en medewerkers van 
andere verenigingen. 

- Trainers en leiders en anderen die voor de club bezig zijn moeten het goede 
voorbeeld geven. 

- Fysiek en verbaal geweld , zoals schelden, vloeken, grof taalgebruik, pesten, 
spugen, schoppen en slaan, worden niet getolereerd. 

- Vernielen van eigendommen van anderen wordt niet getolereerd. 
- Zuinig zijn op de spullen van de vereniging zoals b.v. de materialen, kleding, 

velden en kleedkamers. 
- Er wordt in de kleedkamers niet gerookt en getelefoneerd. 
- Bij trainingen en wedstrijden dient men op tijd aanwezig te zijn. Wie te laat is 

meldt zich eerst bij de trainer. 
- Bij een schorsing of een blessure wordt gestimuleerd dat deze spelers aanwezig 

zijn bij de wedstrijden. 
- Na een training of wedstrijd worden de kleedkamers netjes opgeruimd. 
- Alle leden of hun wettelijke vertegenwoordigers dragen zorg voor het op tijd 

betalen van de contributie voor het gehele seizoen, en van eventuele opgelegde 
boetes tijdens wedstrijden. Contributie dient vooraf betaald te worden. 

- Alcoholgebruik door de jeugd ,onder 18 jaar, is niet toegestaan. 
- Volwassenen en jeugd(spelers) dienen hun verantwoordelijkheden te kennen. 

SV Buren ontraadt het gebruik van alcohol of roken op de momenten dat 
jeugdactiviteiten plaatsvinden. Het gebruik van alcohol bij uitwedstrijden door 
volwassenen tot het moment van terugkeer op sportpark ’t Hulster wordt 
helemaal ten sterkste afgeraden. Eventuele consequenties en gevolgschade bij 
het niet naleven van dit advies kunnen niet verhaald worden op SV Buren. 

- Gebruik van drugs voor aanvang van de wedstrijden of trainingen dan wel tijdens 
aanwezigheid op sportpark ’t Hulster of bij uitwedstrijden in de 
verenigingsgebouwen van andere verenigingen, is niet toegestaan. 

- Tijdens vervoer naar uitwedstrijden wordt de autogordel gedragen, ook achterin. 
- SV Buren is niet aansprakelijk voor vernieling en/of vermissing van persoonlijke 

eigendommen. 

5.1.2 Trainingen 

- Materialen worden gezamenlijk naar het trainingsveld gebracht en weer 
opgeruimd op teken van de trainer. 

- Wekelijks trainen is verplicht voor alle spelers gedurende het seizoen. 
- Gepaste kleding dragen tijdens trainingen i.v.m. de weersomstandigheden. 



   

 

5.1.3 Wedstrijden 

- Gezamenlijk warming–up in trainingspak van de sponsor (indien aanwezig). 
- Spelers dienen tijdens de wedstrijd shirt in de broek, kousen omhoog en 

scheenbeschermers te dragen. 
- Douchen is verplicht na de wedstrijd. 

5.2 Melden van gedragsdelicten 

Indien tijdens een wedstrijd, training of andere activiteit welke onder de 
verantwoordelijkheid van SV Buren valt een speler, trainer, scheidsrechter of ouder zich 
bezondigd aan gedrag dat niet binnen de door SV Buren gestelde gedragsregels past 
dient dit per omgaande aan de VTC  van SV Buren gemeld te worden. De VTC  zal de 
melding onderzoeken door het horen van getuigen. Op basis van dit onderzoek zal de VTC  
een besluit nemen tot het wel of niet nemen van sanctionerende maatregelen. De VTC kan 
in voorkomende gevallen besluiten om eerst afstemming te zoeken met het hoofdbestuur. 

5.3 Sancties 

 SV Buren heeft een viertal sancties gedefinieerd, te weten: 

- Sanctie A: royeren van een lid. 
- Sanctie B: Schorsen van een lid voor bepaalde tijd (te bepalen in overleg met 

trainer/leider en VTC). 
- Sanctie C: officiële waarschuwing. 
- Sanctie D: waarschuwing. 

Om duidelijk te maken wat de maatregelen concreet inhouden volgt hierna een indeling in 
categorieën van ontoelaatbaar gedrag, met de daaraan verbonden sancties. 

Diefstal  Sanctie A 

Trappen en /of slaan van de scheidsrechter, grensrechter of ander 
aangesteld persoon 

Sanctie A of B 

Drugsgebruik Sanctie B 

Wangedrag tegen bestuursleden of andere vrijwilligers Sanctie B 

Discriminatie Sanctie C 

Fysiek geweld Sanctie C 

Vandalisme/vernieling Sanctie C 

Niet accepteren van leiding Sanctie D 

Negatief vertegenwoordigen van SV Buren Sanctie D 

Pesten Sanctie D 

Zonder afmelden/wegblijven van wedstrijden Sanctie D 

 

In alle gevallen geldt dat bij het herhaald optreden van de regels de VTC i.o.m. 
hoofdbestuur kan besluiten tot verhoogde sancties. 



   

 

 ORGANISATIE 

6.1 Organisatie 

De organisatie van het jeugdkader bestaat uit een aantal geledingen. Deze worden in 
bijgevoegd organogram weergegeven: 

 

 

 

 

                                                              VTC 

 

 

Voorzitter Coördinator 

senioren 

Coördinator 

junioren 

Coördinator 

pupillen 

Trainer en leiders 

Jeugd teams 

(jeugd) activiteiten 

commissie 

Wedstrijdcoördinator 

Senioren 

Wedstrijdcoördinator 

Jeugd 

Hoofdbestuur Oranjestad 

toernooicommissie 



   

 

Vanwege de rol die SV Buren voor zich ziet weggelegd in de Burense maatschappij wil de 
vereniging naast het competitievoetbal ook op andere wijze activiteiten ontplooien voor de 
jeugdleden. Om dicht bij de doelstellingen van een voetbalvereniging te blijven zullen deze 
activiteiten zoveel mogelijk aan het thema voetbal gekoppeld worden. De activiteiten worden 
ontplooid in een tweetal commissies: De Jeugd activiteitencommissie en de Oranjestadtoernooi 
commissie. 

Beide commissies overleggen op regelmatige basis in een gezamenlijk overleg met de 
VTC over de geplande activiteiten en de planning hiervan. 

Met de jeugdleiders en trainers vindt minimaal 4x per jaar een jeugdleiders/trainers 
bijeenkomst plaats waar afgestemd wordt over gezamenlijke zaken en er ruimte is met 
elkaar te discussiëren over zaken die aandacht behoeven en spelen. Onderwerpen die 
aan de orde kunnen komen zijn: 

- Het geven van trainingen. 
- De trainingsprogramma’s en opleidingen. 
- Opkomst van de spelers, sfeer tijdens de training/wedstrijd. 
- Ontwikkeling van spelers. 
- Algemene gang van zaken rond een team. 
- Indeling van de teams. 

6.2 Taakbeschrijving VTC 

6.2.1 Voorzitter VTC 

KERN: 

Leidt de VTC 

TAKEN & VERANTWOORDELIJKHEDEN: 

- Vertegenwoordigt de jeugdafdeling naar of binnen het hoofdbestuur. 
- Doet voorstellen naar hoofdbestuur inzake technische staf, activiteiten en 

overige voorkomende zaken. 
- Draagt zorg dat VTC voltallig in bezetting is. 
- Organiseert en leidt de periodieke vergaderingen (c.q. voortgangsgesprekken) 

met jeugdleiders/trainers en jeugd coördinatoren. 
- Zorgt voor een goede taakverdeling. 
- Houdt toezicht op uitvoering van taken c.q. afwikkeling van de door 

coördinatoren te ondernemen acties. 
- Bewaakt de uitvoering van het technisch jeugdvoetbalplan en corrigeert ,daar 

waar nodig is, coördinatoren en jeugdleiders/trainers binnen de taken, 
bevoegdheden en verantwoordelijkheden. 

- Houdt toezicht naleving jeugdbeleidsplan. 
- Bewaakt de uitvoering van het sanctiebeleid. 
- Is aanspreekpunt voor de coördinatoren, ouders en  hoofdbestuursleden bij 

problemen. 
- Is verantwoordelijk voor teamindeling  in overleg met leiders/trainers en 

jeugdcoördinatoren. 
- Bemiddeling en zoeken naar oplossingen bij knelpunten met ouders i.s.m. jeugd 

coördinatoren. 
- In kaart brengen van beschikbare trainers/leiders voor aankomend seizoen. 
- Verantwoordelijk voor organisatie en opleidingen van jeugdkader. 
- Bezoekt wedstrijden en is voor trainers/leiders goed bereikbaar. 
- Stimuleert en initieert in het volgen van scholing door jeugdleiders/trainers. 



   

 

 
 

KWALITEITEN: 

- Leidinggevende capaciteiten. 
- Voorzitten van vergaderingen. 
- Enthousiast en motiverend. 
- Organisatorisch aangelegd. 
- Besluitvaardig. 
- Beschikt over voetbalkennis. 

6.2.2 Coördinator pupillen (Jo-6 t/m Jo-13) en junioren (Jo-14 t/m Jo-19) 

KERN: 

Verantwoordelijk voor technisch voetbalbeleid en de coördinatie tussen vereniging, 
trainers, ouders en kinderen. 

TAKEN & VERANTWOORDELIJKHEDEN: 

 

 

 
- Aanspreekpunt voor trainers/leiders en ouders. 
- Bemiddeling bij knelpunten met ouders i.s.m. voorzitter VTC. 
- In kaart brengen beschikbare trainers/leiders voor het komende seizoen. 
- Aanwezig bij periodieke vergaderingen (c.q. voortgangsgesprekken) met 

trainers/leiders. 
- Voorbereidingen treffen en voorstellen doen over samenstellen van teams. 
- Informeert trainers/leiders over veranderingen in hun team en communiceert 

indien noodzakelijk hierover naar ouders. 
- Houdt zich op de hoogte van de gang van zaken binnen de teams. 
- In kaart brengen en volgen van getalenteerde jeugdspelers. 
- Bewaakt de uitvoering van het technisch jeugdvoetbalplan en corrigeert ,daar 

waar nodig is, jeugdleiders/trainers binnen de taken, bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden. 

- Ondersteunt en geeft technische begeleiding aan trainers om zodoende te 
zorgen voor zo optimaal mogelijke kwaliteiten van trainers. 

- Oplossen van conflictsituaties tussen ouders en trainers. 
- Stelt bij voorkomende problemen de voorzitter van de VTC in kennis. 
- Bezoekt wedstrijden en is voor trainers goed bereikbaar. 

KWALITEITEN: 

- Voetbal- en trainersverleden – technisch voetbalinzicht. 
- Visie op jeugdvoetbal en beleid kunnen ontwikkelen / uitvoeren. 
- Goede sociale en communicatieve vaardigheden. 
- Organisatievermogen. 
- Teamplayer. 
- Representatief als voorbeeld voor trainers en jeugdspelers. 



   

 

6.2.3 Wedstrijdsecretaris jeugd 

KERN: 

Uitvoering secretariële taken t.b.v. jeugdbestuur. 

TAKEN & VERANTWOORDELIJKHEDEN: 

- Aanspreekpunt voor aanmelden van nieuwe jeugdleden. 
- Aanspreekpunt voor KNVB. 
- Inname van alle aanmeldingsformulieren van de jeugd. 
- Geeft alle aanmeldingsformulieren door aan de ledenadministratie voor 

inschrijving bij K.N.V.B. 
- Coördineert uitnodigingen die binnenkomen omtrent voetbal toernooien. 
- Maakt wekelijks het wedstrijdprogramma en kleedkamerindeling en 

communiceert deze naar het jeugdkader en andere belanghebbenden binnen de 
vereniging. 

- Bij tegenstander(s) afmelden indien een elftal niet kan spelen. 
- Verplaatsen van wedstrijden. 
- Indeling van de competitie. 
- Aanvragen dispensaties. 

KWALITEITEN: 

- Computervaardigheden. 
- Goed kunnen organiseren. 
- Schriftelijke vaardigheden. 
- Nauwkeurig en dienstverlenend. 
- Communicatieve vaardigheden. 

 



   

 

 OUDERS 

7.1 Tips voor de ouders 

- Geef blijk van belangstelling, ga dus zoveel mogelijk kijken naar de verrichtingen 
van uw zoon of dochter. 

- Wees enthousiast, stimuleer uw zoon of dochter en het team, laat het coachen 
over aan de trainer. Blijf altijd positief, juist bij verlies en wordt niet boos, winnen 
is leuk maar verliezen hoort nu eenmaal bij het voetbal. Positief aanwezig zijn, 
aanmoedigen is geweldig, (uit)schelden is TABOE !!!! 

- Gun uw kind het kind zijn, want het moet nog zoveel leren. 
- Als uw kind talent heeft, wordt dat heus wel opgemerkt. 
- De scheidrechter doet ook zijn best, bemoei niet met zijn beslissingen. 
- Uiteraard kan het voorkomen dat u het niet eens bent met een aantal zaken 

en/of voorvallen, bovendien tips zijn altijd welkom. Indien dit het geval is kunt u in 
overleg met de desbetreffende trainer of leider op een doordeweekse avond een 
afspraak maken. 

- Zorg dat uw kinderen tijdig aanwezig zijn bij activiteiten van de vereniging. 
- Zorg dat uw kinderen juiste en geschikte kleding dragen bij de activiteiten van de 

vereniging, scheenbeschermers zijn verplicht. 

7.2 Ouderparticipatie 

Van ouders verwachten we dat ze een bijdrage leveren. SV Buren is een 
voetbalvereniging met een groeiend aantal jeugdleden. Echter doordat het aantal leden dat 
in aanmerking komt om als lid een taak bij de jeugd te vervullen relatief klein is, moeten wij 
een beroep doen op ouders van jeugdspelers. Daarom introduceren wij ouderparticipatie. 

Wij verwachten als vereniging dat ouders hun kinderen niet alleen lid maken van SV 
Buren, maar dat zij tegelijkertijd bereid zijn ondersteunende werkzaamheden voor een 
elftal/team, maar ook voor de vereniging als geheel te leveren. 

Waar denken wij aan bij ouderparticipatie? 

In de eerste plaats denken wij daarbij aan ondersteunende werkzaamheden die qua 
tijdsbeslag beperkte activiteiten zijn. 

Wij noemen er een aantal op: 

- optreden als elftal/teamleider. 
- trainen van een jeugdgroep. 
- bijdragen in het vervoer van spelers naar uitwedstrijden. 
- het wassen van teamkleding. 
- meehelpen met de organisatie van een toernooi of een verenigingsactiviteit. 
- Het draaien van keuken en/of  bardiensten. 


