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Inleiding  
 
Voor u ligt het technisch beleidsplan van vv DBS. In dit plan staat beschreven wat de doelstellingen van onze 
vereniging zijn en hoe we deze willen bereiken. Met dit plan probeert de vereniging duidelijk te maken waar 
het voor staat en waarvoor gekozen wordt. 
Heeft u opmerkingen of suggesties, het bestuur van vv DBS waardeert het zeer als leden zich uitspreken. Stuur 
een mail naar het bestuur (secretaris@vvdbs.nl). 
 
 

Situatie analyse 
 
 
2.1. Externe analyse 
 

1. De wijk Meerhoven is een groeiwijk in de gemeente Eindhoven, waarbij de bewoners afkomstig zijn uit 
diverse landen, het gevolg van de aanwezigheid van hightechbedrijven zoals ASML. 

2. Het verenigingsleven staat onder druk omdat de bereidheid om op vrijwillige basis werkzaamheden te 
verrichten, terugloopt, zeker in een omgeving waarbij sprake is van weinig binding. 

3. De voetbalsport neemt in het geheel qua populariteit af, ook als gevolg van de matige prestaties van 
onze topteams, de invloed van gaming en de komst van nieuwe sporten (urban sports, freerunnen). 

4. Daartegenover staat een groei van meisjesvoetbal. Natuurlijk beïnvloed door de prestaties van ons 
Nederlands elftal. Meisjesvoetbal vereist echter specifieke faciliteiten en voorzieningen.  

5. In onze regio staat UNA bekend als de meest prestatieve voetbalvereniging. DBS kan zich op dit terrein 
gedurende deze planperiode niet onderscheiden. 

 
 
2.2. Interne analyse 
 

1. De afgelopen 2 jaar is het bestuur erin geslaagd de vereniging een stevig fundament te geven op het 
gebied van financiën, sponsoring en maatschappelijke betrokkenheid. 

2. Veel vrijwilligers doen uitstekend werk. Liever 10 personen die een taak verrichten, dan 2 mensen die 
alles moeten doen. Met dit uitgangspunt willen we nieuwe vrijwilligers aantrekken. 

3. Nu is de tijd rijp om het voetbaltechnische beleid van vv DBS naar een volgende fase te brengen. Er is 
al heel veel gedaan, echter er is behoefte aan visie, duidelijkheid in praktische zaken.   

4. Belangrijk daarbij is de komst van een bestuurslid technische zaken. Deze functie zal met ingang van 1 
juli 2018 op interim-basis worden ingevuld, het bestuur zoekt naar een structurele oplossing. 

5. DBS ontkomt er niet aan om bepaalde functies verder te professionaliseren en tegemoet te komen 
met een vrijwilligersvergoeding of zelfs in loondienst te nemen. Echter altijd als er fin. dekking is. 
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Doelstellingen 2018 – 2023 
 

1. vv DBS blijft een financieel gezonde amateurvereniging en is er trots op dat de vereniging in 2018 door 
de gemeente Eindhoven is uitgeroepen tot “beste sportvereniging van de stad”. Het resultaat van 
jarenlang goed werk door onze vrijwilligers, leden en sponsors. 

 
2. vv DBS is een vereniging die zich onderscheidt op het terrein van vriendschap, broederschap en 

gezelligheid. Dat vormt de basis voor leden, ouders en vrijwilligers om samen te komen, samen te 
voetballen of andere activiteiten te ontplooien. DBS gaat dus verder dan alleen het voetballen. 
 

3. vv DBS streeft ernaar dat alle jeugdselectie-elftallen in de hoofdklasse of 1e klasse van hun 
leeftijdscategorie uitkomen. DBS 1 speelt in de 2e of 3e klasse KNVB, met zoveel mogelijk spelers 
afkomstig uit de eigen jeugd. Meisjes en dames spelen ook bij DBS.   

 
4. vv DBS stelt elk seizoen een aktieplan op in lijn met dit beleidsplan, waarin concrete projecten 

gedefinieerd worden om bepaalde zaken naar een hoger niveau te brengen. Voorwaarde is dat er per 
project vooraf een projecteigenaar aangesteld wordt.  
 
 
 
 

Organisatie  
 
 
4.1 Bestuur 

 
Het bestuur bestaat uit de volgende functionarissen: 

- Voorzitter  Sportpark, KNVB, gemeente, pers, waarden en normen, P&O 
- Financiën  Leden- en financiële administratie, inkoop, ICT 
- Commercie  Sponsoring, kantine/ buurthuis, clubkleding 
- Jeugdzaken  Wedstrijdsecretariaat, Algemeen Coördinatoren, scheidsrechters, activiteiten 
- Technische zaken DBS 1,  Technisch Coördinatoren, trainers, trainersacademy, medisch 
- P&O  Vrijwilligers, arbeidscontracten 
- Communicatie Website, Club TV, Club-App, interne communicatie 
- Secretaris  Verslaglegging, contractbeheer 

 
Het bestuur wil met ingang van seizoen 2018-2019 gaan werken met een clubmanager, een betaalde kracht 
die verantwoordelijk wordt voor de dagelijkse gang van zaken.  
 
In de bijlage een compleet overzicht van de vv DBS organisatie met daarin de vermelding van vacatures. 
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4.2.  Technische commissie 
 
Onder leiding van het Bestuurslid Technische Zaken wordt een Technische Commissie ingesteld, die 
verantwoordelijk wordt voor het technische beleid. De technische commissie bestaat uit: 

- Bestuurslid Technische zaken 
- Hoofdtrainer vv DBS 1, Trainer JO19-1, JO17-1 
- Technisch Coördinator Bovenbouw (JO19 t/m13) en TC Onderbouw (JO12-JO7) 
- Bestuurslid Jeugdzaken 
- Hoofd Trainersacademy, Hoofd Medisch zaken 

De technische commissie komt 1x per kwartaal bij elkaar om de hoofdlijnen van beleid te bespreken. 
Daarnaast is de technische commissie het aanspreekpunt voor trainers bij problemen op het gebied van 
teamindelingen, trainersbenoemingen, strafmaatregelen etc. etc. 
 
 
4.3.  Coördinatoren 
 
Elke leeftijdscategorie kent een TC (technisch coördinator) of AC (algemeen coördinator).  
De Technisch Coördinator is vooral verantwoordelijk voor: 

- De teamindeling, de klasse indeling, tussentijdse structurele teamwisselingen 
- Het aanstellen en begeleiden van trainers 

De Algemeen Coördinator is vooral verantwoordelijk voor: 
- Het begeleiden van de komst en het vertrek van leden 
- De communicatie van clubzaken naar alle trainers  

 
 
 

4.4. Trainers  
 
vv DBS wil graag werken met goede trainers. Daarom worden trainer begeleidt, kunnen ze een opleiding 
krijgen, of worden cursussen vergoed indien er voor een langere periode commitment wordt uitgesproken. 
Hiervoor is budget beschikbaar en dit wordt betaald uit het nettoresultaat van de webshopverkopen.  
 
De trainers voor de selectie-elftallen worden in overleg met de TC, AC en het bestuurslid technische zaken 
benoemd. Trainers met relevante diploma’s hebben de voorkeur, maar dat is geen eis. Ook de ouders van 
spelers kunnen trainer van een selectie-elftal zijn.  
 
De trainers voor de recreatieve elftallen kunnen een beroep doen op een basisopleiding van de 
Trainersacademie, waarin teambegeleiding, wedstrijdcoaching en trainingsprogramma’s aan de orde komen. 
De basisopleiding is voor de deelnemers gratis. 
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4.5.  Trainersacademie 
 
vv DBS beschikt over een eigen trainersacademie. Het hoofd van de trainersacademie verzamelt informatie op 
het gebied van teambegeleiding, wedstrijdcoaching, trainingsprogramma’s, warming-up informatie, zodat we 
met z’n allen dezelfde taal te spreken op het gebied van voetbal. Dat komt de ontwikkeling van onze 
jeugdspelers ten goede. Jaarlijks worden er minimaal 2 trainersavonden georganiseerd. 
 
 
4.6. Keepersacademie 
 
Met ingang van 2018-2019 start vv DBS een Keepersacademie in samenwerking met een officieel 
keepersopleidingsinstituut. Dat betekent dat voortaan keeperstrainingen voor jeugdspelers worden gegeven, 
maar ook de opleiding om keeperstrainingen te kunnen geven. Ook worden activiteiten ontplooid om het 
“vak” keeper onder de aandacht te brengen om kinderen te enthousiasmeren keeper te worden.  
 
 
4.7.  Medisch beleid 
 
Blessurepreventie en -behandeling zijn belangrijke onderdelen bij een sportvereniging. Natuurlijk kan elk lid 
gebruik maken van de eigen zorgverzekering en zorgfaciliteiten. vv DBS biedt haar leden extra medische 
ondersteuning door de inzet van een fysiotherapie voor eerste hulp, een medische ruimte voor behandelingen 
en een oefenruimte voor diverse soorten herstel- en krachttrainingen. 

- Voor de senioren is Frans Jongen verantwoordelijk.  
- Voor de jeugdafdeling is Ron Nendels verantwoordelijk.  

Op dit moment wordt gewerkt aan een integraal medisch beleidsplan voor vv DBS. In de bijlage wordt het 
actuele beleid opgenomen. 
 
 
 
4.8. Overlegstructuur 
 
vv DBS kiest ervoor om vooral per app te gaan communiceren. Dat betekent dat de website en nieuwsbrieven 
naar de achtergrond gaan. Zo bestaan er nu al de volgende groepsapp’s: 

- Bestuurs app 
- Coördinatoren app 
- Elke coördinator heeft een Trainers app 
- Elke trainer heeft een Team app 

Aan het begin van het seizoen 2018-2019 zal elke vrijwilliger worden ondergebracht in een groepsapp, waarbij 
alle groepen vrijwilligers met elkaar in verbinding komen te staan. We informeren elkaar dan snel en direct. 
Van bestuur tot aan trainer naar lid en weer terug van lid naar het bestuur. 
Daarnaast gaan we het vergaderen tot een minimum beperken. Het is de bedoeling dat vergaderingen ruim 
van te voren worden gepland met een maximum van 4x per jaar. vv DBS komt met een jaarplanning 
“Overlegstructuur” aan het begin van elk seizoen. De secretaris zal de jaarplanning opstellen.  
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Voetbaltechnisch beleid 
 
 
5.1  Visie 

 
 

De voetbalcultuur of clubtraditie worden gevormd door de speelstijl die de club nastreeft. Van oudsher staat 
vv DBS bekend om haar opportunistische speelstijl en collectieve voetbal. Pijlers van het voetbal bij vv DBS zijn 
gebaseerd op de 4 kernwaarden van de club, DOOR BROEDERSCHAP STERK: 

 
1. Ontwikkeling  (beter worden) 
2. Respect  (voor de regels, de tegenstander, de scheidsrechter en het publiek) 
3. Broederschap  (samen is beter dan alleen) 
4. Gezelligheid  (alles met een lach)  

 
vv DBS is een amateurvereniging en dat betekent dat geen enkele voetbalspeler, lid van vv DBS, een geldelijke 
vergoeding krijgt om te voetballen bij vv DBS.  
 
 
 
5.2.  Speelsysteem 
 
vv DBS wil voetballen vanuit een herkenbare speelstijl, zowel bij aanvallen, verdedigen als in de omschakeling. 
Hierbij gaan we uit van een vaste speelwijze: 
 Bij 11 tegen 11:  1-4-3-3  (met vaste rugnummers per positie) 
 Bij 8 tegen 8:  1-3-2-2 
 Bij 6 tegen 6:  1-3-3 
 Bij 4 tegen 4:  1-2-2 
Op het moment dat de vaste speelwijze bekend is bij iedereen, worden afwijkingen hierin mogelijk. Met name 
als de wedstrijd, de tegenstander hierom vraagt. We beginnen met deze basis, spreken dezelfde taal en dat 
vergemakkelijkt de ontwikkeling van spelers.  
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5.3.  Innovatie 
 
vv DBS staat open voor vernieuwing. Zo ontstaan er op dit moment nieuwe vormen van voetbal, bijvoorbeeld 
7 tegen 7 voor vijftigplussers, Free soccer etc. Ook is er behoefte aan een lidmaatschap, waarbij uitsluitend 
getraind wordt.  
 
De technische commissie wordt uitgenodigd om de ontwikkelingen goed te monitoren en met nieuwe 
initiatieven en voorstellen te komen, die het bestuur kan omarmen. Innovatie is belangrijk om als vereniging 
goed in te spelen op de trends en ontwikkelingen. 
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Seizoensplan 
 
 
Elk seizoen kent een eigen dynamiek. Aan het eind van elk seizoen wordt de balans opgemaakt. Welke trainers 
en spelers gaan door, wie komen erbij? Wie gaat in welk team spelen en wie wordt de trainer?  
 
Langs deze weg proberen we duidelijkheid te creëren, hoe we dit proces uitvoeren. Het zijn de spelregels die 
we als vv DBS proberen na te leven zodat we elk lid op dezelfde wijze hetzelfde verhaal kunnen vertellen. 
 
 
6.1.  Teamindelingsproces 
 

a. De teamindeling voor het komende seizoen begint in de winterstop van het lopende seizoen. Dan 
vindt er een eerste evaluatie plaats. De trainer van selectie-elftallen heeft met elke speler een 1op1 
evaluatiegesprek, evt in aanwezigheid van de ouders. Bij de recreatieve teams is dat een aanbeveling. 

b. In elke leeftijdscategorie spelen de beste spelers in het 1- elftal. De TC’s beoordelen dit samen met de 
betrokken trainers, evt met het bestuurslid Technische Zaken. 

c. Tussen februari en juni van elk seizoen worden de trainers benaderd en benoemd voor het komende 
seizoen. Evt worden nieuwe trainers benaderd. 

d. De nieuwe teamindelingen worden uiterlijk 1 juli bekendgemaakt via de gebruikelijke media. In 
principe is de huidige trainer het aanspreekpunt voor de communicatie en onderbouwing. 

e. Het verdient aanbeveling om als team aan het begin van het seizoen een teamavond te organiseren. 
Hierin worden de teamspelregels gecommuniceerd en afspraken gemaakt wie wat doet. 

 
Met ingang van seizoen 2018-2019 spelen we volgens de nieuwe leeftijdsindeling van de KNVB. We gaan 
daarbij uit van een maximum aantal spelers per team. Nadere informatie volgt hierover. 
 
DBS wil intensief gebruik gaan maken van een spelervolgsysteem. Hierin wordt de ontwikkeling van een speler 
gedurende zijn of haar lidmaatschap bij vv DBS in kaart gebracht. Het is ook een uitstekend hulpmiddel om 
nieuwe trainers op te hoogte te stellen van de specifieke ontwikkelpunten per speler. 
 
 
6.2. Selectiebeleid 
 
We maken onderscheid in 2 categorieën: 
 

1. De selectiespelers (team 1/2 van elke leeftijdscategorie) 
Per leeftijdscategorie zijn dit de meest getalenteerde spelers. De individuele ontwikkeling van iedere 
speler staat voorop. Als een speler de leeftijdsgenoten qua ontwikkeling ver voorbij is gestreefd, dan 
kan overplaatsing naar een ouder selectieteam plaatsvinden: een spelerstekort bij een ouder 
selectieteam kan nooit een reden zijn om jongere spelers door te schuiven. 

2. De recreatieve spelers (team 3 t/m … van elke leeftijdscategorie) 
Dit zijn spelers die vooral houden van het spelletje en het sociale aspect van het spelen in 
teamverband. De indeling is gebaseerd op het team, het collectief, waarbij de individuele ontwikkeling 
van de speler ondergeschikt is. 
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Indien de coördinatoren en trainers bij de teamindelingen geen overeenstemming kunnen bereiken bij de 
toewijzing van spelers in de selectieteams, dan beslist uiteindelijk het bestuurslid Technische Zaken. Wij gaan 
ervan uit dat de verantwoordelijken bij de recreatieve teams tot overeenstemming komen. 
 
 
6.3. Wedstrijdbeleid 
  

a. vv DBS vindt het belangrijk dat selectieteams elke wedstrijd beginnen met een basisopstelling. Hierin 
worden de op dat moment beste spelers opgesteld. Dit is een signaal vanuit de trainers, hoe de 
ontwikkeling van een speler zich verhoudt tot de andere spelers. Bij recreatieve teams geldt dit niet. 

 M.i.v. seizoen 2018-2019 zullen de JO19-1 en JO17-1 hiermee gaan beginnen. 
 

b. vv DBS wil dat ieder lid speeltijd krijgt om te voetballen tijdens een wedstrijd. Dat betekent dat elk lid 
minimaal een halve wedstrijd dient te kunnen voetballen. Natuurlijk zijn er bij blessures en 
schorsingen uitzonderingen.  
 

c. Bij een “tijdelijk” spelerstekort bij een wedstrijd als gevolg van afwezigheid, blessures of schorsingen, 
geldt het volgende doorschuifbeleid:  
- Een selectieteam vraagt een of meerdere spelers uit een selectieteam van een jongere 

leeftijdscategorie. 
- Een recreatief team vraagt een of meerdere spelers uit een lager team uit diezelfde 

leeftijdscategorie. 
- Elk team is verplicht spelers af te staan aan ‘n hoger team of selectieteam van ‘n oudere 

leeftijdscategorie, natuurlijk als de speler/ ouder hiervoor toestemming geven. 
- Als een speler bij een ander team wordt uitgenodigd, dan krijgt de betreffende speler altijd 

speeltijd als beloning voor de getoonde flexibiliteit. 
- De uitwisseling van spelers wordt gedaan door de betrokken trainers evt in overleg met de ouders. 

Bij problemen wordt de coordinator ingeschakeld. 
- De uitwisseling bij selectie-elftallen wordt gedaan door de betrokken trainers altijd in overleg met 

de betreffende TC. 
 

d. Het definitief doorschuiven van spelers naar een ander team gedurende het seizoen, dus na 
communicatie van de teamindelingen is een verantwoordelijkheid van de coördinatoren. 

 
e. Bij een officiële wedstrijd is er altijd een trainer, begeleider of ouder die wordt aangesteld als 

aanspreekpunt voor de KNVB, tegenstander of vv DBS. Zonder een dergelijk aanspreekpunt kan een 
wedstrijd niet gespeeld worden. 
 

f. Indien een team niet komt opdagen voor een officiële wedstrijd zonder vooraf overleg te hebben met 
het wedstrijdsecretariaat, dan wordt de boete of andere kosten die worden opgelegd door de KNVB of 
andere instanties doorbelast aan het betreffende team en staf. 
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6.4. Trainingsbeleid 
 
 
Elk selectieteam kan 2x per week trainen, elk recreatieteam minimaal 1x per week. Daarbij krijgt elk team de 
mogelijkheid om wekelijks op kunstgras te trainen.  
 
In 2018-2019 wordt een begin gemaakt om de trainingen van de JO19-1 te combineren met de trainingen van 
vv DBS 1 en 2. Zo ontstaat een grote trainingsgroep onder leiding van de technische staf van vv DBS 1 en 2. 
 
Indien een team geen trainer heeft, kan er niet getraind worden. vv DBS probeert met de inzet van stagiaires 
van de hogeschool het aantal beschikbare trainers uit te breiden.  
 
Onze basisregels ten aanzien van de trainingen zijn: 
 

a. Er wordt zoveel mogelijk in wedstrijdvormen getraind, winnen of verliezen staat steeds centraal. Het 
partijspel in toernooi vorm is een veel toegepaste trainingsvorm. 

b. Er wordt zoveel mogelijk conditioneel met de bal getraind, we zijn geen atletiekvereniging. 
Looptrainingen kunnen afgestemd worden met het medische team van vv DBS. 

c. Selectieteams trainen per team en 1x per maand samen met het jongere selectieteam. Hierbij wordt 
vooral een wedstrijd 11 tegen 11 gespeeld, eventueel door onderling uit te wisselen. 

d. Recreatieve teams kunnen met 2 teams tegelijk trainen, dit om bijvoorbeeld de tijdsbelasting voor de 
trainers te verminderen.  

e. Het verdient aanbeveling om periodiek een “training” niet op het veld te houden. Een 
teambespreking, een teamavond of uitje dragen bij aan broederschap en gezelligheid.  
 

 
6.5. Rol ouders 
 
Ouders worden door de trainers actief betrokken bij het team en de vereniging. Zij zijn supporter van het 
team, hebben een positieve bijdrage langs de lijn en verdelen onderling de ondersteunende activiteiten op het 
gebied van kledingwassen, vlaggen, naar uitwedstrijden en toernooien rijden, teamuitjes organiseren. 
 
Elke ouder wordt uitgenodigd om binnen de vereniging een taak of rol op te pakken. Aan het begin van het 
seizoen worden alle trainers gevraagd om dit te inventariseren bij alle ouders. Samen kunnen we zo de 
vereniging in stand houden en de contributie laag.  
 
 


