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Het seizoen gaat weer beginnen! 



Inhoudsopgave 
 

Voorwoord 
1. Doelstelling 
2. Wat zijn onze uitgangspunten? 
3. Gedragsregels voor de spelers/speelster 
4. Gedragsregels voor de (bege)leider/(bege)leidster 
5. Gedragsregels voor de trainer 
6. Gedragsregels voor de ouders/verzorgers 
7. Algemene gegevens 
8. Teamgegevens 



Voorwoord 
 

Hartelijk welkom bij Sv Colmschate ’33! Zo staat het boven de ingang va het complex. 
Zoals uit het “33” blijkt, bestaat de voetbalclub s.v. Colmschate al 86 jaar! Een club dus met 
een lange historie, een club met véél ervaring. 
Maar wát maakt Sv Colmschate ’33 zo bijzonder? 
Als we héél even terugkijken naar het verleden leert ons dat o.a. dat Sv Colmschate ’33 vooral 
zichzelf is gebleven, d.w.z. een eigen koers heeft gevaren. Midden in een groeiwijk tóch jezelf 
blijven, dat is de kunst. En juist daarin schuilt de aantrekkingskracht van ons “cluppie”. 
Want álles wat je ziet is van ons zelf, eigen velden, eigen kantine, eigen kleedkamers, eigen 
tribune en ga zo maar door. We hebben een héél mooi en gezellig complex. 
Het is belangrijk dat een club een eigen karakter heeft en een gezelligheid en saamhorigheid 
uitstraalt. 
 
Natuurlijk speelt daarin de jeugd een centrale rol. Zonder jeugd geen toekomst. 
Het is ons er als jeugdcommissie en technische commissie daarom alles aan gelegen het onze 
jeugdleden naar de zin te maken. Maar … dat kunnen we niet alleen! Daar hebben we veel 
hulp bij nodig, want dán pas kunnen we de dingen doen die we graag willen doen, denk aan 
toernooien, competities, trainingen, clinics, voetbalkampen, voetbalweken, etc. 
 
Sv Colmschate ’33 is een VERENIGING, d.w.z. de leden (en hun ouders/begeleiders) dienen 
de club SAMEN te dragen.  
We hebben de mooie uitdaging om de jeugd met plezier te laten voetballen en om dat te 
bereiken hebben we vele “handjes” nodig, zullen we dus moeten SAMENWERKEN. Dat houdt 
bij onze vereniging in, dat er meer inzet van de ouders wordt gevraagd in de vorm van hand- 
en spandiensten. Zie het als een milde verplichting van vrijwilligerswerk, meestal niet vaker 
dan een paar keer per jaar. Denk hierbij aan bezetting van het wedstrijdsecretariaat, het 
schoonhouden van de kleedkamers, het fluiten van een wedstrijd, et cetera. Met zijn allen is het 
zo een koud kunstje om de hele vereniging soepel te laten draaien. En je zult zien, dan 
ontstaat er iets héél moois en krijg je een club om trots op te zijn. 
Neem dus allen je verantwoordelijkheid! 
 
DE CLUB ZIJN WIJ, DE CLUB DAT BEN JIJ! 
 
 
De Jeugdcommissie 



1. Doelstelling 
 
In het Jeugdvoetbalbeleidsplan 2018-2023 staat nauwkeurig beschreven hoe we ons als 
vereniging de komende 5 jaren willen profileren. Het gaat te ver om dit te herhalen, maar in 
het kort komt het erop neer dat Sv Colmschate ’33 er aan bij wil dragen dat onze leden met 
plezier kunnen voetballen en zich verder kunnen ontwikkelen. Normen en waarden bij de 
beoefening van de voetbalsport vinden we belangrijk. Sv Colmschate ’33 wil actief werken 
aan de bewustwording bij spelers, begeleiders, trainers, en ouders/verzorgers op dit vlak. Sv 
Colmschate ’33 moet een ontmoetingsplaats zijn en blijven waar sporters gezamenlijk met 
plezier en voldoening kunnen voetballen. Dit willen we bereiken door het hanteren van deze 
gedragsregels binnen Sv Colmschate ’33. 
Vooral de trainers, (bege)leiders en ouders/verzorgers hebben een belangrijke 
verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie naar de kinderen toe voor wat betreft het uitdragen 
en bewaken van gedragsregels. 
 
Enthousiasme, ontspanning en plezier zijn daarbij belangrijke elementen. Het streven is om alle 
teams op een dusdanig niveau aan de competitie te laten deelnemen dat voldoende uitdaging 
biedt om beter te gaan voetballen. Selectieteams spelen op het hoogst haalbare niveau. Door 
ontwikkeling van zowel het voetballend vermogen als het clubgevoel willen we 
bewerkstelligen dat Sv Colmschate ’33 een vereniging is om trots op te zijn. 
Over wie gaat het? Iedereen die lid is, lid wil worden, dan wel als 
trainer/(bege)leider/vrijwilliger bij Sv Colmschate ’33 wil werken, moet van de gedragscode 
op de hoogte zijn. Voor jeugdleden geldt bovendien dat ook de ouders/verzorgers op de 
hoogte moeten zijn van de gedragscode. In dat kader past ook het beeld van Sv Colmschate 
’33 als rookvrije vereniging. 
 
De gedragscode moet door iedereen bij Sv Colmschate ’33 worden uitgedragen en 
nageleefd. We moeten elkaar hierop kunnen en durven aanspreken. Goede omgangsvormen 
vormen het uitgangspunt voor ons handelen. Daarom ook zijn er voor de meiden aparte 
kleedruimtes in de unit, we zijn er trots op dat we deze veilige omgeving aan hen kunnen 
aanbieden. 
Wat niet onvermeld mag blijven is dat Sv Colmschate ’33 zich aan de geldende 
privacyrichtlijnen houdt. 
 
Het Jeugdvoetbalbeleidsplan 2018-2023 is te raadplegen op de website van de vereniging. 



2. Wat zijn onze uitgangspunten? 
 
Voetbal is een teamsport, die je met elkaar en met de tegenstander gezamenlijk beoefent. 
Zonder samenspel en tegenstander geen voetbal. Je hebt elkaar dus nodig! 
 
De basis: 

 We sporten met elkaar, dus ook met de tegenstander. 

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

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

 De winnaar is degene die ook tegen zijn verlies kan. 

 Sport is er voor iedereen, niet alleen voor uitblinkers. 

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

 Door sport leren mensen hun grenzen ontdekken en verleggen. 

 Sport geeft mensen zelfkennis en zelfvertrouwen. 
 
Het sportcomplex is van ons allemaal. Wees er zuinig op en zorg dat het netjes blijft. Denk 
daarbij in ieder geval aan de volgende gedragsregels op het sportcomplex: 

 Maken we rommel, dan ruimen we dat zelf op. 

 Neem de moeite om zwerfafval op te ruimen. 

 Velden zijn geen oversteekplaats. Loop dus om het veld heen als je naar de andere kant 
moet. 

 Publiek blijft tijdens een wedstrijd achter de hekken/reclameborden. 

 Voetbalschoenen zijn niet toegestaan in de kantine. 

 Fietsen en brommers worden in de daarvoor bestemde rekken in de fietsenstalling 
geplaatst. 

 Auto's worden geparkeerd op het daarvoor bedoelde parkeerterrein. 

 De toegangswegen naar de velden moeten in het belang van de veiligheid worden 
vrijgehouden. 

 Matig je snelheid in de nabijheid van het sportcomplex. 
Degene die zich hier niet aan houdt wordt op dat gedrag aangesproken. Dat houdt ook in dat 
trainers, ouders (publiek) en spelers moeten zich houden aan gedragsregels, binnen en buiten 
het veld. We zijn een nette club. Bij overtreding van gedragsregels wordt er door de club een 
passende maatregel c.q. sanctie opgelegd en dat kan betekenen dat de toegang tot de club 
kan worden ontzegd. De club kan ook met de desbetreffende trainer, ouder, verzorger, 
bezoeker of speler een contract met gedragsregels opmaken en laten ondertekenen. 



3. Gedragsregels voor de speler/speelster 
 
De speler/speelster:  

 Is sportief, vertoont teamgeest en helpt en steunt zijn medespelers in het veld. 

 Trainen is verplicht; voor niet-selectiespelers 1x, voor selectiespelers 2x per week. 

 Consequentie van niet of niet tijdig voor training afzeggen is een wisselbeurt bij de 
eerstvolgende wedstrijd en bij herhaling niet spelen van een wedstrijd. 

 Is bij de training minimaal 15 minuten voor aanvang aanwezig. 

 Is voor een wedstrijd op het aangegeven tijdstip aanwezig. 

 Heeft respect voor de tegenstander, de leider, het publiek en de eigendommen van de 
vereniging, ook bij uitspelen. 

 Accepteert de beslissingen van de scheidsrechter en de grensrechters. 

 Is zuinig op alle materialen die je mag gebruiken, dus ook op de velden en kleedkamers. 

 Klopt vuile schoenen buiten de kleedkamer uit en maakt ze schoon alvorens de 
kleedruimte in te gaan. 

 Helpt mee met schoonmaken van de kleedkamer. 

 Luistert naar de trainer/leider van het team 

 Douchen na de training en wedstrijd is gewenst. 
 
Sv Colmschate benadrukt het verenigingsgevoel en het teambelang. Daarom is het gewenst 
dat na de wedstrijd het gezamenlijke team in de kantine de door de vereniging aangeboden 
ranja nuttigt. 
 
Komt een speler niet naar de training en/of wedstrijd zonder tijdig af te melden dan bepaalt 
de trainer of leider of er een sanctie volgt. Deze sanctie wordt met de jeugdcommissie en 
technische commissie besproken. 
Indien er onverhoopt sprake is van ernstige misdraging, dan wordt er volgens het 
sanctiebeleid gehandeld. Het sanctiebeleid is via de website te raadplegen. 



4. Gedragsregels voor de (bege)leider/(bege)leidster 
 
Er is bij een jeugdleider (m/v) geen sprake van een bestuursfunctie. Binnen onze vereniging 
zijn vele jeugdleiders actief. Daarom vinden we het belangrijk dat het duidelijk is waar een 
jeugdleider voor moet staan. Veelal zijn het moeders/vaders die zich in willen zetten voor het 
team van hun kind. Het is een taak dat geen vrijblijvend karakter mag krijgen. Daarom kent 
een jeugdleider de verantwoordelijkheid voor de volgende taken: 

 Heeft de verantwoordelijkheid over de persoonlijke en groepsbegeleiding. 

 Onderhoudt zo nodig contacten met de ouders. 

 Is zo nodig de beheerder van de groepsapp. 

 Ziet toe op een correct gebruik van de groepsapp, zowel richting spelers als ouders. 

 Begeleiding bij wedstrijden en zo mogelijk training.   

 Behandelt groeps- en persoonlijke problemen.  

 Verzorgt de administratieve afhandelingen bij wedstrijden (digitale wedstrijdformulier, 
strafrapportage). 

 Regelt de opvang van de scheidsrechter (selectieteams). 

 Geeft zo nodig medewerking aan de organisatie van nevenactiviteiten. 

 Ziet erop toe dat de instructies voor jeugdspelers worden nagekomen. 

 Ontvangt de tegenstander en geeft informatie over de kleedkamer en het veld waarop 
wordt gespeeld. Verzorgt tevens consumptiebonnen voor hun begeleiding. 

 Legt verantwoording af aan en is aanspreekpunt richting de jeugdcommissie. 
 



5. Gedragsregels voor de trainer 
 
We kennen binnen onze vereniging twee soorten trainers: selectietrainers en niet-
selectietrainers. Beide categorieën zijn enorm belangrijk, zij zijn het immers die ervoor zorgen 
dat de kinderen zich o.a. op voetbalgebied verbeteren. 
In het VBP is hun taakomschrijving verschillend. 
 
Sv Colmschate ’33 ziet in een ideale selectietrainer een persoon die: 

 Zijn team traint en begeleidt conform het beleid van de vereniging. 

 Spelers van het team gelijkwaardig behandelt. 

 Leidt en evalueert in zijn eigen leeftijdscategorie de trainersclinics. 

 Organiseert i.s.m. de TC’er trainersclinics (min. 3x per seizoen). 

 Eventueel de jeugdtrainers in oefenstof voorziet of adviseert. 

 Contacten onderhoudt met de trainer het schaduwteam en andere selectietrainers. 

 Vergaderingen bijwoont. 

 Verantwoording aflegt aan de TC. 

 Een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) kan overhandigen. 
 
Aan de niet-selectietrainers worden niet dezelfde eisen gesteld als aan de selectietrainers, dat 
wil niet zeggen dat ze minder serieus worden genomen en de vereniging geen voorwaarden 
aan ze stelt. Integendeel, van een jeugdtrainer wordt verwacht dat hij/zij: 

 Zijn team traint en begeleidt conform het beleid van de vereniging. 

 Trainersclinics (verplicht karakter) volgt om de kwaliteit van de trainingen te verhogen. 

 Naar behoefte contact opneemt met een selectietrainer c.q. de TC bij vragen hoe 
trainingen vorm te geven. 

 Erop attent blijft dat spelplezier het belangrijkst is. 

 Spelers van het team gelijkwaardig behandelt. 

 Bij eventuele problemen (pestgedrag (zowel dader als slachtoffer), wangedrag, blessures, 
…) contact opneemt met de verantwoordelijke LC’er en eventueel ouders. 

 Goede contacten onderhoudt met de betreffende jeugdleider, JC, TC en selectietrainer. 

 Zorgt voor een goede voorbereiding van de training. 

 Verantwoording aflegt aan de TC. 

 Een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) kan overhandigen. 
 
Naast deze taken wordt van de trainers ook verwacht: 

 Ziet er op toe dat zuinig wordt omgegaan met de velden. 

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

 Regelt het opruimen van de gebruikte materialen als er nadien geen training meer volgt. 

 Ziet met de leider toe op het schoonmaken van de kleedkamer na de training/wedstrijd. 

 Vult 2x per seizoen het beoordelingsformulier van zijn/haar team in, al dan niet in 
overleg met de leider. Selectietrainers doen dat in een spelersvolgsysteem. 

 Ziet erop toe dat de spelers op een training rekening houden met de 
weersomstandigheden en de daarbij passende kleding dragen. 

 Zorgt bij afgelasting/wijziging van een training voor tijdige kennisgeving aan de spelers. 

 Draagt met de leider zorg voor het ranja drinken in de kantine na de wedstrijd t.b.v. de 
saamhorigheid (team-/verenigingsgevoel). 



6. Gedragsregels voor de ouders/verzorgers 
 
De ouder/verzorger: 

 Is een goed supporter en geeft het goede voorbeeld door respect te hebben voor 
iedereen op en om het veld. 

 Blijft tijdens de wedstrijd achter de hekken/reclameborden en/of buiten de lijnen van het 
veld (op een half veld niet op het middengedeelte). 

 Houdt zich afzijdig ten opzichte van het coachen/begeleiden van het team. 

 Zorgt dat de speler/speelster op tijd is. 

 Zorgt dat de speler/speelster op tijd zich afmeldt voor een wedstrijd en training 
Indien er onverhoopt sprake is van ernstige misdraging, dan wordt er volgens het 
sanctiebeleid gehandeld. Het sanctiebeleid is via de website te raadplegen. 
 
NB: Kritiek, op- en/of aanmerkingen op training, begeleiding of organisatie kan worden 
gemeld bij de desbetreffende leeftijdscoördinator van de vereniging. De gegevens hiervan 
zijn op de website van Sv Colmschate terug te vinden, evenals het Jeugdvoetbalbeleidsplan 
2018-2023 (VBP). 
 
De KNVB schrijft het volgende over ouders, familieleden of bekenden langs het veld: 
 
Vrijwel alle (jonge) spelers vinden het fantastisch als een familielid langs het voetbalveld staat 
te kijken, zowel bij de training als tijdens de wedstrijd. Op welke manieren kunnen ouders 
bijdragen aan een optimaal sportklimaat? 
Enkele suggesties: 

 Geef blijk van belangstelling, ga dus zoveel mogelijk mee naar de voetbalclub van uw 
zoon of dochter. 

 Wees enthousiast, stimuleer uw zoon of dochter en de medespelers. 

 Gebruik geen tactische kreten, want ze hebben het al moeilijk genoeg met de bal, met 
zichzelf en met de tegenstander. 

 Laat het coachen over aan de coach en de trainer. Blijf altijd positief, juist bij verlies. 
Wordt niet boos, de volgende keer beter. 

 De scheidsrechter doet zijn best, bemoeit u zich niet met zijn beslissingen. 

 Gun uw kind het kind zijn, want het moet nog zoveel leren. De wedstrijd is al moeilijk 
genoeg. Winnen, maar ook verliezen hoort nu eenmaal bij voetbal. 

 Als uw kind talent heeft, wordt dat heus wel opgemerkt. 
Wilt u echt met voetbal bezig zijn, volg dan een cursus Jeugdvoetbalbegeleider, 
Jeugdvoetbalspelleider of Jeugdvoetbaltrainer. Neem voor opleidingen contact op met uw 
vereniging of met uw KNVB-district. 
(Tekst: Jan de Koning - KNVB) 



7. Algemene gegevens 
 
Naast dat er op de website veel gegevens terug te vinden zijn, hebben we binnen onze 
vereniging niet alles beschreven. De volgende punten zijn handig om te weten. 
 
Wedstrijdsecretaris 
Een centrale persoon binnen een voetbalvereniging. Een volledige omschrijving van zijn taken 
zijn in het VBP (en op de website) te vinden, maar kortgezegd regelt de wedstrijdsecretaris 
o.a.: 

 Het wedstrijdprogramma (ook plaatsing op de site). 

 Voert teamopgaven, alsmede de ontbrekende wedstrijdsuitslagen tijdig in Sportlink in 

 Is aanspreekpunt voor coaches/leiders/aanvoerders aangaande oefenwedstrijden; deze 
worden door de coaches/leiders/aanvoerders eventueel zelf geregeld en brengen de 
wedstrijdsecretaris hiervan op de hoogte. 

 Geeft wijzigingen/toevoegingen in het wedstrijdprogramma door aan de betreffende 
coaches, contactpersoon scheidsrechters, contactpersoon veld en de Kantinecommissie en 
voert deze door op de website. 

 Verplaatst wedstrijden of zegt deze af. 
 
Verder 

 Elke trainer heeft de beschikking over een zogenaamde tag, die toegang regelt voor de 
kleedkamers en het ballenhok. Bij problemen wordt de leeftijdscoördinator ingeschakeld. 

 De ballen liggen voor elk team in een separate kooi of container. Elk hiervan is voorzien 
van een cijferslot. De code wordt aan de trainers bekend gemaakt. 

 De trainer die het laatst het complex verlaat zorgt voor een correcte afsluiting van de 
kleedkamers en het ballenhok. 

 Bij het verlies van een bal of bij een kapotte bal wordt dit doorgegeven aan de 
wedstrijdsecretaris. 

 De verlichting van het hoofdveld en de trainingsvelden kan geregeld worden vanuit 
kleedkamer 11. 

 Indien de ranja of de bekers op zijn, dan kan er in de kantine nieuwe worden gehaald. 

 Wedstrijdkleding wordt geregeld door de kledingcommissie (kleding@svcolmschate.nl). 

 Het voetbalbeleidsplan voor de jeugd is op de website terug te vinden onder  
Algemeen > Jeugd > Jeugdbeleidsplan. 

 Op de meeste dagen van de week is er medische verzorging aanwezig. Bij blessures 
kunnen leden gratis verzorgd worden. Het is aan te bevelen vooraf een afspraak met één 
van de medische verzorgers een afspraak te maken. 
Zie Algemeen > Wie is wie > Medische zorg 

 Door een tekort aan scheidsrechters zijn de meeste teams aangewezen op een 
scheidsrechter uit eigen geleding. Fluitjes liggen in het wedstrijdsecretariaat. De uitslag van 
de wedstrijd moet in de wedstrijdapp worden geregistreerd. 

 Cornervlaggen staan in de gang in de kleedkamers, grensrechtervlaggen liggen in het 
wedstrijdsecretariaat. 

 



8. Teamgegevens 
 
Uw zoon/dochter speelt in team _________________ 
 

Naam trainer  M:  

  E:  

Naam leider  M:  

  E:  

Naam leeftijdscoördinator  M:  

  E:  

 

Trainingstijden 

  

  

 
Afzeggen voor de wedstrijden en trainingen bij bovenstaande trainer. 
Voor de wedstrijden zegt u af voor donderagavond. 
 
Nadere bijzonderheden van het team (aan te geven door de begeleiding) 
 
 
 
Namens Sv Colmschate’33 wensen jullie allemaal een sportief en plezierig seizoen.  

 


