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Voetbaltechnisch beleidsplan 

CJVV 2019-2024 

Visie 

CJVV is een club waar het motto “De jeugd is onze toekomst” leidend is en verbinding tussen jeugd en 

senioren hoog in het vaandel staat. We investeren in beide waarbij de insteek is dat er zoveel mogelijk 

eigen jeugd doorstroomt naar de seniorenselectie, maar ook naar de recreanten. In dit technisch 

beleidsplan wordt duidelijk uitgelegd hoe wij al onze voetbalspelers opleiden zodat ze het best tot hun 

recht komen op een voor hen passend niveau. Het is onze ambitie om de beste voetbaljeugdopleiding in 

Amersfoort te worden. 

Wij zijn een voetbalclub waar ieder lid zijn eigen ambitieniveau mag hebben en waar het uitgangspunt is 

dat alle leden met plezier op het voor hun hoogst haalbare niveau (voetbal en persoonlijk) kunnen 

voetballen. Wij zijn een voetbalclub waar plezier en verbondenheid voorop staan, waar we samen zorgen 

voor een goede sfeer en betrokkenheid in alle geledingen. 

Om deze visie vorm te geven hebben we ervoor gekozen om vanuit één Commissie Voetbalzaken de gehele 

jeugdafdeling (waaronder ook het meisjesvoetbal) en de seniorenafdeling aan te sturen.  

 

Doelstellingen jeugdopleiding CJVV  

• Eenduidige werkwijze in het coachen, trainen en 

spelen van wedstrijden, van alle jeugdspelers en 

teams. 

 • Alle spelers en teams spelen op een niveau dat 

garant staat voor maximaal voetbalplezier. 

 • Het structureel opleiden van spelers voor de 

senioren selectieteams.  

• Ontwikkelen en opleiden van trainers door interne 

of externe cursussen.  

• Een actief verenigingsklimaat creëren waarbij 

sportief presteren hand in hand gaat met plezier, 

gezelligheid en sociaal gewenst gedrag (zie ook de Cultuurkaart CJVV).  

• Verbinding creëren door het inzetten van eigen (jeugd)spelers bij trainingen en het organiseren van 

diverse verenigingsactiviteiten 

• In de begeleiding en training van de spelers is zowel aandacht voor het technisch goed leren voetballen 

als voor het leren om plezier aan de sport te beleven.  
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• Resultaat is ondergeschikt aan individuele ontwikkeling, zeker in de fase van de onderbouw. Spelers 

mogen spelen om te winnen, trainers maken keuzes in het kader van die ontwikkeling. 

• Gelijkwaardige trainingen voor de jeugdteams, zowel selectie als niet-selectie.  

• Organiseren van activiteiten met als doel om positieve beleving, enthousiasme en goede herinneringen 

te creëren. 

Richtlijnen visie algemeen  

▪ Trainers worden begeleid en ondersteund in hun manier van coaching door het hoofd jeugdopleiding 

(hjo) of de coördinator onderbouw.  

▪ Trainingen zijn intensief, leerzaam en gericht op succesbeleving. 

 ▪ Er wordt een cursus of opleiding aangeboden voor trainers of gekeken naar mogelijkheden om trainers 

te ontwikkelen.  

▪ De hjo voert gedurende het seizoen overleg met de trainers van teams met betrekking tot de keuzes in 

trainingen en wedstrijden. Hij zorgt ervoor dat er een uniforme werkwijze ontstaat, zonder dat dit afbreuk 

aan het eigen inzicht van de trainer.  

▪ Spelers die zich sterk ontwikkelen worden gestimuleerd om te trainen op een hoger niveau. De hjo 

bepaalt uiteindelijk of een speler gedurende het seizoen toe is aan een hoger niveau. 

 ▪ Het uitlenen van spelers gebeurt in overleg met de hjo of de hjo heeft bepaalde afspraken met 

betreffende trainers gemaakt. Dit is verder uitgewerkt in de informatiegids.  

▪ Selectieteams trainen twee keer in de week. Voor niet-selectieteams wordt één training in de week 

gereserveerd in het schema, maar als er ruimte is kunnen zij twee keer in de week trainen.  

Extra richtlijnen onderbouw  

   ▪ De hjo schrijft in samenwerking met de coördinator een trainingsjaarplan per leeftijdscategorie 

waarmee trainers aan de slag kunnen.  

▪ Op een vast dagdeel, een keer per week, worden alle niet-selectieteams van de onderbouw getraind. Er 

wordt in het trainingsschema ruimte gemaakt hiervoor. De trainingen worden gecoördineerd door de 

coördinator onderbouw en uitgevoerd door jeugdspelers van CJVV, stagiaires van het MBO Amersfoort of 

ouders. 

Opleiding en scholing  

▪ Het commissielid ‘Jeugdvoetbal’ organiseert in overleg met de hjo themabijeenkomsten om trainers mee 

te nemen en te scholen in de visie van CJVV.  

▪ CJVV biedt trainers de mogelijkheid tot het volgen van externe opleidingen bij de KNVB of andere 

organisaties. Aan elke opleiding/cursus zitten voorwaarden vast, zodanig dat trainers na de cursus aan 

CJVV verbonden blijven.  

▪ Het commissielid ‘Jeugdvoetbal’ neemt initiatief om bijeenkomsten te organiseren en om trainers te 

stimuleren om deel te nemen aan cursussen.  
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A. Van kabouter tot senior  

• Onderbouw (kabouters t/m JO12):  

o In deze leeftijdscategorie wordt puur en alleen gekeken naar plezier en individuele ontwikkeling.   

o Teamtactiek, taken of opdrachten zijn niet van toepassing.   

o Ontwikkelen van balvaardigheid.  

o Ontwikkelen van tweebenigheid. 

o Op verschillende (alle) posities leren spelen.  

o Spelers stimuleren om eigen keuzes te maken: veel situaties oefenen waarin de keuze tussen afspelen of 

passeren getraind wordt.  

• Bovenbouw (JO13 t/m JO19):   

o Herkenning van de positie in het veld, spelers gaan richting een vastere plek in een team.  

o (Team)tactiek neemt een steeds belangrijkere rol in.   

o Wedstrijdgerichte training, met ruimte  voor zelfstandigheid. 

o Ontwikkelen van specifieke kwaliteiten.  

o Spelers medeverantwoordelijk maken voor wat je als club en als trainer wil uitdragen.  

 

B. Selectiebeleid  

Bij het selecteren van de spelers en het indelen van de teams wordt uitgegaan van: de 

voetbalontwikkeling, het niveau waarop gespeeld wordt en de kalenderleeftijd. Doelstelling algemeen is 

dat alle jeugdteams eerste klasse spelen.  

In het voorjaar wordt van alle trainers en leiders gevraagd om input te leveren voor de indeling van het 

volgende seizoen. In de laatste fase van het seizoen wordt er al getraind met nieuwe groepen om een goed 

beeld te krijgen van de teamsamenstelling van het volgende seizoen. Eventueel worden er extra 

activiteiten georganiseerd.  

Het hoofd jeugdopleiding (de hjo) maakt uiteindelijk, na overleg met trainers en Commissie 

Voetbalzaken, de indeling. De hjo en de trainers kunnen na afloop van de selectie desgewenst uitleg geven 

aan speler en ouders op grond waarvan de keuze tot stand gekomen is. 
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C. Overgang junior - senior  

In overleg met de hoofdtrainer, het commissielid Voetbalzaken senioren en de hjo wordt besproken of 

spelers klaar zijn voor de overstap en wat nodig is om de overstap zo makkelijk mogelijk te maken. Denk 

aan: meetrainen met de senioren, als wisselspeler met de senioren meedoen na afloop van de eigen 

jeugdwedstrijd en deel uitmaken van de selectie Jong CJVV. Vanuit de jeugd moet er doorstroming 

komen naar het niveau van senioren eerste klasse. We binden de jeugd door passende aandacht aan ze te 

geven, een goede sfeer te creëren en een goede voetbalopleiding te geven. 

D. Doelstelling senioren CJVV 

Gedurende de looptijd van dit beleidsplan is het onze ambitie om met het eerste mannenelftal in de eerste 

klasse te gaan voetballen. Om dit te bereiken moeten de randvoorwaarden extra aandacht krijgen. 

Vrouwenvoetbal is speerpunt van CJVV. In de commissie Voetbalzaken zal een coördinator vrouwen- en 

meisjesvoetbal zitting hebben. Het streven is om met de meisjes in dezelfde lijn te trainen als bij de 

jongens (zie A. Van kabouter tot senior) 

De spelers die in niet-selectieteams voetballen (nu het derde elftal en lager) hebben hun eigen aandacht 

nodig vanuit de club en worden voldoende gefaciliteerd om goed te kunnen trainen en spelen. 

E. Jong CJVV  

▪ Om de overstap naar de A- & B-selectie te verbeteren en om jeugdspelers te laten wennen aan 

seniorenvoetbal bestaat al enige jaren Jong CJVV. In Jong CJVV spelen de meest talentvolle jeugdspelers 

samen met seniorenspelers uit de A- en B-selectie. In overleg met de trainers bepaalt de hjo de selectie 

van Jong CJVV. Er wordt gedurende het seizoen getraind en er worden wedstrijden gespeeld.  

Communicatie  

▪ Het commissielid ‘organisatie’ verzorgt de ouderavonden aan het begin van het seizoen. Op deze 

avonden wordt per team informatie verschaft over de werkwijze, wie de leider en trainer wordt etc.  

▪ De trainers en leiders ontvangen de informatiegids.  

▪ Ouders ontvangen de cultuurkaart.  

▪ Het commissielid ‘organisatie’ brengt activiteiten, prestaties etc in beeld bij de rest van de club en ook 

naar buiten via social media, zoals: jonge spelers die debuteren in het eerste elftal, deelname aan 

toernooien (bijvoorbeeld in het buitenland), speciale activiteiten binnen de club zoals toernooien, 

jeugdkamp etc. 

 

Nieuwe leden  

▪ Alle nieuwe leden worden aangemeld bij het commissielid jeugdvoetbal. Die verwijst ze door naar de 

betreffende trainer, eventueel in overleg met de hjo. 
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Activiteiten & toernooien  

▪ Het commissielid ‘Evenementen & activiteiten’ maakt een plan per seizoen voor de diverse activiteiten 

van senioren en jeugd, gericht op verbinding maken, positieve ervaring opdoen en betrokkenheid creëren. 

Materiaal & Kleding: 

Het bereiken van de in dit plan beschreven doelstellingen staat of valt met goede ondersteuning. Daarom 

kiezen we voor het aantrekken van betaalde krachten voor ongeveer 16 uur per week, die het materiaal 

van CJVV gaan beheren en toezicht houden. Deze functionarissen zouden bijvoorbeeld mensen met een 

afstand tot de arbeidsmarkt kunnen zijn. Zij worden aangestuurd vanuit de commissie Voetbalzaken.  

▪ Ruimte (fysiek) moet gecreëerd worden voor overleg met en tussen trainers 

▪ Ruimte (fysiek) moet gecreëerd worden voor opslag van materialen 
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 Structuur commissie Voetbalzaken  

 Organogram van de commissie:   

 

Het hoofd jeugdopleiding werkt vanuit de commissie Voetbalzaken nauw samen met de verschillende 

coördinatoren, die in het volgende schema worden genoemd. 

 

  

materiaalbeheerders 

materiaal 

Voorzitter en 
beheer 

voorzitter 

Lid jeugdvoetbal 

Jeugd 

Lid 
seniorenvoetbal 

Senioren 

Lid 
activiteiten/toer 

nooien 

Activiteiten 

Lid communicatie 

Communicatie 

Lid 
vrouwen/meisjes

voetbal 
Vrouwen 

Hoofd 
jeugdopleiding 

hjo 

Coördinator 
organisatie en 

sociaal  
bovenbouw 

Coördinator 
organisatie en 

sociaal 
middenbouw 

Coördinator 
organisatie en 

sociaal  
onderbouw 

Coördinator 
technische zaken 

Coördinator 
recreantenvoetbal 

Coördinator 
keepers 

Hoofd 
jeugdopleiding 

Coördinator 
vrouwenvoetbal 
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Uitwerking taken  

▪ Voorzitter en beheer: 

o Aansturen commissie en beheer budget, relatie naar het bestuur CJVV.  

▪ Hoofd jeugdopleiding: 

o Verantwoordelijk voor aanstellen en/of verlengen selectietrainers. 

o Visie uitrollen over jeugdopleiding.  

o Contacten met trainers onderhouden 

o Organiseren demonstratietraining 

▪ Lid senioren:   

o Verantwoordelijk voor A- & B-selectie en jong CJVV  

o Samenwerking met coördinator recreantenvoetbal 

▪ Lid jeugdvoetbal: 

o Aansturen jeugdafdeling  

▪ Lid vrouwen/meisjesvoetbal  

o Aansturen vrouwen en meisjesteams 

▪ Lid activiteiten: 

o Aansturen activiteitencommissie.   

▪ Lid communicatie: 

o Verzorgen van communicatie richting ouders, spelers, bestuur via website, e-mail etc. 

 

▪ Coördinator technische zaken: 

o Visie per leeftijdscategorie uitrollen. Iom hjo trainers aanstellen en/of contract verlengen. 

o Contacten met trainers onderhouden  

▪ Coördinator organisatie & sociaal: 

o Organiseren ouderavonden 

o Contacten met leiders onderhouden 
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o Verantwoordelijk voor klachtafhandeling en actie hierin ondernemen       

- Materiaalbeheerders en toezichthouders: 

0 verantwoordelijk voor beheer kleedkamers, materiaal (doeltjes, vlaggen, ballen) en kleding. 

 

Financiën 

In de tabel wordt onze ambitie weergegeven, maar per jaar moet de begroting uiteraard bijgesteld worden, 

afhankelijk van de vraag of het geheel financieel haalbaar is. 

 

  

  
2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 

Technische staf Senioren huidig Budget Budget Budget Budget Budget 

              

Subtotaal €50.500 €48.400 €48.400 €48.900 €48.900 €48.900 

Technische staf Jeugd             

              

Subtotaal €24.350 €33.100 €33.750 €34.300 €34.850 €35.400 

Technische staf CJVV 
Jeugdopleiding             

              

Subtotaal €11.150 €11.400 €11.800 €12.100 €12.400 €12.700 

Kosten staf CJVV Jeugdopleiding             

              

Subtotaal €3.500 €5.500 €5.500 €5.500 €5.500 €5.500 

Budget per selectieteam             

              

Subtotaal €29.000 €32.500 €34.500 €38.000 €39.000 €40.000 

Materialen             

              

Subtotaal €15.500 €18.500 €20.500 €20.500 €21.500 €21.500 

Totale Kosten €134.000 €149.400 €154.450 €159.300 €162.150 €164.000 
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Nog te ontwikkelen: 

a. Informatiegids trainers/leiders:  

o Wie is wie en waar kan je terecht? 

o Hoe regel je oefenwedstrijden? 

o Visie op training op wedstrijd kort benoemen 

o Wat doe je bij commentaar? 

0 Wat doe je bij lastige kinderen? 

o Cultuurkaart  

b. Informatiegids ouders/spelers: uit te reiken aan elk (nieuw) lid.  

o Wie is wie en waar kan je terecht? 

o Regels omtrent afmelden 

o Visie op training en wedstrijd 

o Rol van ouders 

o Vrijwilligersbeleid 

o Cultuurkaart  


