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1. Algemeen
1.1 Missie en Visie DSOV
De missie en visie helpen het bestuur van DSOV bij het besturen van de vereniging en het nemen van
besluiten. Wat in de missie en visie staat zijn die zaken die we als vereniging echt belangrijk vinden in
hoe we zijn en wat we willen bereiken. In de missie is verwoord waar DSOV - kort en krachtig - als
vereniging ‘voor staat’. Het geeft aan wie wij zijn, wat wij doen voor wie en waarom. De missie zal door
de jaren heen weinig veranderen.
Onze missie luidt als volgt:

“Door het mogelijk maken van het beoefenen van de sporten voetbal en handbal, het ontwikkelen van
plezier in sport en daarmee en daaromheen een positieve bijdrage leveren aan het sociale en
maatschappelijke leven in en rond Vijfhuizen”

De visie geeft aan ‘waar wij voor gaan’. In hoofdlijnen wordt aangegeven wat onze richting is voor de
komende vier jaar en wat wij willen bereiken. Deze visie vormt de cultuur en het hart van de vereniging
en wordt in al haar doen en laten uitgedragen.

DSOV staat voor een bloeiend en actief verenigingsleven met een dorpskarakter, een sportieve en,
prestatiegerichte instelling zonder het karakter van de vereniging uit het oog te verliezen. Voor onze
selectieteams voetbal en handbal betekent dit dat prestatie voorop staat en dat op een zo hoog mogelijk
haalbaar niveau, met plezier, gespeeld moet worden. Voor de overige teams staat plezier in het voetbal
en handbal op een voor hen passend niveau voorop.

DSOV biedt leden, spelers, vrijwilligers, supporters en sponsoren een omgeving, waarbij plezier,
beleving, saamhorigheid, trots en fatsoen voorop staat.
Voorwaarden hierbij zijn:

- De juiste mensen op de juiste plek en taken en verantwoordelijkheden worden door zoveel
mogelijk leden, hun partners, ouders en andere familieleden uitgevoerd. Op deze manier biedt
de vereniging op een laagdrempelige manier verbinding en gezelligheid;

- Het hebben en onderhouden van een financieel gezonde organisatie;
- Het hebben en onderhouden van een positief imago;
- Het open blijven staan voor de wereld om ons heen en;
- Het hebben van goede relaties met belanghebbende partijen.

1.2 Normen en waarden
De 5 kernuitgangspunten die DSOV hanteert, samengevat met de afkorting S.P.O.R.T., zijn:

Sportiviteit: iedereen verbonden aan DSOV heeft sportiviteit hoog in het vaandel staan en acteert daar
ook naar. We behandelen eigen en bezoekende spelers en toeschouwers op een sportieve manier;

Plezier: DSOV wil dat ieder lid de kans heeft met veel plezier de voetbal of handbalsport te beleven;

Ontwikkeling: DSOV zet zich maximaal in om passende begeleiding, trainingen, wedstrijden en
andere activiteiten te verzorgen c.q. te organiseren;

Respect: Ieder lid, ongeacht geslacht, nationaliteit, ras, geaardheid, religie, talent of ambitie moet
zich een volwaardig DSOV lid kunnen voelen;

Trouw: DSOV streeft ernaar actieve, trotse leden te ontwikkelen, die zich verbonden voelen aan
DSOV, en een rol kunnen spelen in de club, als actieve hand- of voetballer, bestuurslid, trainer,
scheidsrechter, begeleider, commissielid of in andere vrijwilligersfuncties.
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Binnen de vereniging is eenieder verantwoordelijk voor het uitdragen van deze normen en waarden.
In het bijzonder zal het bestuur en haar organisatie ook toezien op de naleving hiervan en personen
aanspreken op gedrag dat hier niet binnen past.

1.3 Interne externe positionering
In de vorige paragraaf is beschreven wat de visie en missie van DSOV is. In deze paragraaf brengen
we in kaart waar DSOV goed in is en wat we nog beter kunnen doen, waar de kansen liggen en op
welke bedreigingen moet worden gelet. Met de uitkomst van deze sterkte/ zwakte/ kansen/
bedreigingen analyse (SWOT-analyse) brengen we focus aan waar we ons de komende jaren op
moeten richten zijnde onze doelstellingen.

Bovenstaande SWOT vormt het uitgangspunt voor dit beleidsplan en is op punten opgenomen in de
doelstellingen van Hoofdstuk 4.
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1.4 Stakeholders
DSOV is een vereniging met veel stakeholders. Het in kaart brengen van deze groepen en hun behoeften
kan het bestuur helpen bij het maken van het beleid, het nemen van beslissingen en de uitvoering
hiervan.

1.5 Communicatie
Goede communicatie is van groot belang voor DSOV en voor alle stakeholders. DSOV staat voor een
respectvolle benadering van elkaar en het onderhouden van korte lijnen, we zijn immers een
dorpsvereniging. In het algemeen geldt, ga met elkaar in gesprek als er vragen of onduidelijkheden zijn,
blijf er niet mee rondlopen want dat kunnen we het niet oplossen. Als partijen er niet met elkaar
uitkomen, geef dit dan aan bij het bestuur(zie hoofdstuk 2) of bij de vertrouwenspersoon (zie hoofdstuk
3.6).

In het algemeen geldt dat op DSOV-niveau (vanuit het bestuur) communicatie plaatsvindt via de website
(www.dsov.nl) en via periodieke e-mails naar alle leden. Daarnaast wordt ook nog op verschillende
manieren gecommuniceerd:

- Middels de Algemene Leden Vergadering (ALV) zie hoofdstuk 2.2;
- Middels een jaarlijkse algemene ouderavond, bij de voetbal is dat per team(s) en bij de handbal

voor de complete jeugd;
- Via de groepsapps per team/ trainingsgroep door de trainers/ coaches over praktische zaken

evenals evenementen en oproepen voor hulp;
- Middels de periodieke secretaris e-mail door de handbal commissie naar alle handbal leden;
- Facebook wordt gebruikt voor meldingen bijv. terugkoppeling van leuke evenementen middels

foto’s maar ook oproepen voor deelname of hulp: DSOV Vijfhuizen - Startpagina | Facebook;
- Communicatie via nieuwsbrieven (o.a. Nieuwsflits aan trainers en leiders voetbal).
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2. Bestuurlijk organisatie
2.1 DSOV Bestuur
Het dagelijks bestuur bij DSOV bestaat uit de voorzitter, vice-voorzitter, de penningmeester, de
secretaris.

Het algemeen bestuur bestaat uit het dagelijkse bestuur plus de afdelingen voetbal jeugd, voetbal
senioren, voetbal technisch, handbal en accommodatie (kantine-complex). Onder deze afdelingen vallen
verschillende commissies.

2.2 Algemene Leden Vergadering (ALV) – Huishoudelijk reglement
De statuten van DSOV beschrijven het fundament van de vereniging. In deze statuten wordt verwezen
naar het huishoudelijke reglement. Dit reglement fungeert als een set van normen en waarden die
binnen DSOV gehanteerd wordt en beschrijft de rechten en plichten van onze leden. Het is elke
stakeholder binnen DSOV aan te raden dit huishoudelijk reglement een keer gelezen te hebben om goed
op de hoogte te zijn van de regels binnen de vereniging.

De statuten en het huishoudelijk reglement van DSOV zijn te vinden op de website (www.dsov.nl) onder
‘Club’ en ‘Clubdocumenten’.

ALV

DSOV is een vereniging waarbij de leden samen een grote invloed hebben op het beleid. Veel van de
grote beslissingen binnen de vereniging worden in stemming gebracht onder de leden tijdens de ALV.
Alle stemgerechtigde leden van de vereniging hebben toegang tot de ALV. Hieronder vallen: seniorleden,
jeugdleden, ondersteunende leden, ereleden en leden van verdienste. Alle leden behalve de jeugdleden
hebben hierbij één stem. Een jeugdlid heeft 1/2 stem tijdens de ALV en deze mag worden uitgebracht
door de ouder/verzorger van dit jeugdlid. Een ouder/verzorger van een jeugdlid heeft zelf geen stem in
de ALV. Daarbij mag ieder lid zich laten vertegenwoordigen door een ander lid van de vereniging mits dit
vooraf aangegeven wordt. Overigens mag ieder lid slechts één ander lid vertegenwoordigen, een ouder
mag meerdere (eigen) kinderen vertegenwoordigen.
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De ALV van DSOV wordt jaarlijks gehouden en hierin wordt het jaarverslag en de bijbehorende financiën
besproken van het voorgaande seizoen. Ook is deze vergadering het moment voor het bestuur en de
verschillende commissies om mededelingen te doen betreffende het voorgaande en komende seizoen.
Verder worden nieuwe bestuursleden en de kascommissie benoemd of gedechargeerd en is dit de
manier voor leden om met voorstellen te komen dan wel hun mening te verkondigen. Het is alle leden
van DSOV aan te raden om de ALV bij te wonen zodat zij hun invloed kunnen uitoefenen binnen hun
eigen vereniging.

2.3 Financiën
Wij vinden het belangrijk dat DSOV een financieel gezonde en onafhankelijke vereniging is. Het bestuur
en specifiek de penningmeester draagt de verantwoordelijkheid naar de leden om verstandig om te gaan
met de middelen van de vereniging en is erop gericht om de vereniging ook op termijn financieel gezond
te houden.

Eenmaal per jaar moet aan de ALV verantwoording worden afgelegd over de financiële positie van de
vereniging. Eén keer per jaar wordt de begroting gepresenteerd. De totale begroting dient sluitend te
zijn, zoals in de statuten is vastgelegd.

Onze vereniging is een echt bedrijf met verplichtingen en vaste lasten die een wettelijke
aansprakelijkheid met zich meebrengen. Het vermogen van de vereniging is een belangrijke buffer voor
de toekomst. Gezonde bedrijven hebben een Eigen Vermogen dat zeker 25% uitmaakt van het
balanstotaal en voldoende in kas om aan de kortlopende verplichtingen te kunnen voldoen.

Onze belangrijkste inkomsten komen uit de contributies, de kantine opbrengsten en de
sponsorinkomsten. Onze grootste uitgaven gaan naar huur en onderhoud van het sportcomplex, de
materialen, bondsafdrachten, kleding voor de jeugd en zaalhuur voor handbal.

Het contributiebeleid van DSOV is het aanbieden van een betaalbaar voetbal en handbal lidmaatschap
voor eenieder die lid wil worden. De (basis)contributie mag, gezien de maatschappelijke
verantwoordelijkheid van de vereniging, niet veel hoger worden als vergelijkbare verenigingen
(marktconform). Periodiek beoordeelt de penningmeester de redelijkheid van de contributie ten
opzichte van vergelijkbare (dorps)verenigingen in de omgeving Noord- en Zuid-Holland.

De basis van dit contributiebeleid is solidariteit, de contributies zijn niet 1-op-1 kosten georiënteerd. De
contributie van DSOV biedt aan een lid een standaardpakket waaronder de mogelijkheid tot trainen,
spelen van wedstrijden en deelnemen aan alle overige activiteiten zoals georganiseerd door de
vereniging (tenzij hier apart een bijdrage voor noodzakelijk is zoals bij een kamp). De wedstrijdkleding
voor de jeugd is inbegrepen bij de contributie maar niet voor senioren. Selectiespelers van voetbal
betalen een toeslag op de contributie en ontvangen hiervoor meer faciliteiten zoals aanvullende kleding
van de vereniging en een betaalde trainer. Het niet gebruik maken van bepaalde faciliteiten en/ of
mogelijkheden levert geen reductie van de contributie op.

In het kader van de financiële gezondheid van de vereniging kunnen ook samenwerkingsverbanden met
scholen, buitenschoolsopvang, sportverenigingen en derden worden aangegaan. Hierbij kan tegen
vergoeding en of wederdiensten, de accommodatie, de multifunctionele ruimte en/of velden ter
beschikking worden gesteld. Echter wel passend binnen wettelijk kaders. Eventuele opbrengsten komen
ten goede aan de exploitatie van de vereniging.

Wensen voor investeringen kunnen via de commissies worden ingediend bij het dagelijks bestuur. Het
bestuur maakt op basis van het beschikbaar budget en het doel van de wens of investering een afweging
voor het uitvoeren van de wens/investering rekening houdend met het beleid.
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3. Stakeholders
3.1 Spelers
Motivaties

De speler is de belangrijkste stakeholder binnen de vereniging DSOV. Aan de speler ontleent de
vereniging het bestaansrecht. De speler heeft gekozen om de sport voetbal of handbal te beoefenen,
heeft zich georiënteerd op de verschillende verenigingen in de regio en heeft uiteindelijk gekozen om
zich te verbinden aan DSOV.

Het is voor de vereniging van belang om rekening te houden met de verschillende wensen van de leden.
Hierbij dient gedacht te worden aan de volgende punten:

● Het opdoen en in stand houden van sociale contacten in het dorp Vijfhuizen en de directe
omgeving;

● Plezier in de sport;
● Sporten in teamverband;
● Ontwikkeling op sporttechnisch en sociaal gebied;
● Ervaren van individuele en team successen;
● Saamhorigheid.

Het is van belang dat DSOV de motivaties van de speler voor ogen houdt bij de inrichting en het besturen
van de vereniging. Hierdoor is DSOV in staat om de speler voor de langere termijn te binden aan de
vereniging, wordt het bestaansrecht van de vereniging in het dorp en de regio onderschreven en is de
continuïteit van de club geborgd.

Van de speler wordt ook een bijdrage verwacht zodat DSOV kan blijven voldoen aan de verwachtingen
van een speler. In de volgende twee paragrafen worden de verwachtingen tussen de speler en vereniging
beschreven opgesplitst in verwachtingen rondom een recreatief en selectieteam aangezien deze niet1 2

voor alle type spelers gelijk zijn.

Verwachtingen rondom recreatiespelers

Voor de junioren en senioren gelden in de basis dezelfde uitgangspunten wat DSOV van de speler mag
verwachten en wat de speler van DSOV mag verwachten. Indien er afwijkende afspraken zijn worden
deze specifiek benoemd en vastgelegd.

Wat mag DSOV van een speler van een recreanten team verwachten:
● Respect, normen en waarden;
● Discipline;
● Elke wedstrijd aanwezig zijn (of anders persoonlijk afzeggen);
● Maximale inspanning om bij iedere training aanwezig te zijn;
● Deelname aan team evenementen;
● Minimaal invulling van 2 vrijwilligerstaken per seizoen;
● Aanwezigheid bij door DSOV georganiseerde thuis- en uittoernooien

Wat mag een speler van een recreanten team van DSOV verwachten:
● Goede gemotiveerde jeugdtrainers;
● 1-2x training per week;
● Begeleiding van leiders en vrijwilligers om de teams heen;
● Duidelijke regels en goede communicatie (2 richting verkeer).

Verwachtingen rondom selectiespelers

2 Bij de handbal zijn dit spelers die in de wedstrijd sport spelen
1 Bij de handbal zijn dit spelers die in de breedtesport spelen
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Bij de selectieteams ligt de nadruk naast plezier en progressie ook direct op de te behalen prestatie.
Deze teams worden gefaciliteerd om in een zo optimaal mogelijke omgeving een zo goed mogelijke
prestatie neer te zetten. Binnen de selectieteams wordt gestreefd naar het hoogst haalbare niveau.
Doelstelling bij de jeugd is dat iedere leeftijdscategorie minimaal 1 selectieteam bevat. Een selectieteam
kan alleen ontstaan als er binnen een leeftijdscategorie meerdere teams aanwezig zijn óf het niveau van
het enige team aanleiding geeft om het te benoemen als een selectieteam. Hierover besluit de
Voetbalcommissie Technisch/handbalcommissie. We leiden onze jeugdspelers op met als doel de spelers
te behouden voor de seniorenteams.

Wat mag DSOV van een speler van een selectieteam verwachten:
● Respect, normen en waarden;
● 100% inzet + discipline;
● 100% inspanning aan het elftal en trainers;
● Voetbal/handbal is 1e prioriteit voor het invullen van de vrije tijd;
● Rekening houden met de voorbereidingsperiode. Fit aan de start!;
● Elke wedstrijd aanwezig zijn (of anders persoonlijk afzeggen);
● Elke training aanwezig zijn;
● Voetballen/handballen doe je op zaterdag of zondag, maar ook de avond ervoor;
● Dragen van beschikbaar gestelde DSOV-kleding volgens “Basisregels DSOV”;
● Goed omgaan met de wedstrijd- en trainingskleding van DSOV;
● Rekening houden met eventuele beschikbaarheid tijdens vakanties;
● Aanwezig bij wedstrijdbespreking en/of nabespreking (ook bij blessures);
● Deelname aan team evenementen;
● Financiële bijdrage (Selectietoeslag indien van toepassing);
● Minimaal invulling van 2 vrijwilligerstaken per seizoen;
● Aanwezigheid bij door DSOV georganiseerde thuis- en uittoernooien.

De 1e selectie (senioren) teams van onze vereniging hebben een voorbeeldfunctie voor de jeugd en
senioren, op het gebied van prestaties, maar zeker ook op het gebied van teamgeest. De
aantrekkingskracht en uitstraling van de 1e selectieteams zijn belangrijk voor de hele vereniging.

Wat mag een speler van een selectieteam van DSOV verwachten:
● Respect, normen en waarden;
● Goede gemotiveerde en gediplomeerde trainers;
● Goede gemotiveerde leiders en vrijwilligers om het team heen;
● Persoonlijk overleg (vrijblijvend) 2x per jaar;
● Fysio indien nodig beschikbaar;
● Duidelijke regels en goede communicatie (2 richting verkeer);
● 2x training per week;
● Selectiespelers voetbal krijgen kleding, trainingspakken, tassen in bruikleen.

3.2 Trainers / coaches / begeleiders
De groep trainers, coaches en begeleiders (hierna genoemd teamstaf) wil vanuit intrinsieke motivatie
verbonden zijn aan de sport en aan DSOV. De teamstaf wil de eigen ervaring en expertise graag delen
met alle betrokkenen binnen de vereniging. Deze groep is van groot belang voor de vereniging, omdat ze
aan de basis staan van de ontwikkeling van de individuele speler, het team en ultimo DSOV.
De mate van ondersteuning vanuit DSOV aan deze groep is van belang voor de geleverde kwaliteit.
Hierbij dient gedacht te worden aan duidelijk beleid en kaders die gegeven worden vanuit de vereniging.
Door dit goed in te richten blijft een staflid langer gemotiveerd om (privé)tijd te investeren in de club.

Deze doelgroep heeft de onderstaande motivaties om zich voor deze taken in te zetten:
● Bijdragen aan het verenigingsleven;
● Bijdragen aan de ontwikkeling van de sport;
● Bijdragen aan de ontwikkeling van een individuele speler en team;
● Haalt voldoening en positieve energie uit het “werken” met een speler en team.

Pagina 9 van 29



Voor de vereniging is het van belang om deze motivaties zo goed mogelijk te ondersteunen en te
faciliteren met daarbij duidelijke richtlijnen en kaders. Onderstaand wordt een aantal belangrijke pijlers
benoemd:

● Goede begeleiding vanuit de vereniging;
● Duidelijke taakomschrijvingen per rol;
● Duidelijke afspraken en structuur;
● Begeleiding organiseren in het geven van training of coachen van een team;
● Mogelijkheid tot het volgen van opleidingen (intern en extern);
● Communicatie vanuit de vereniging over de laatste ontwikkelingen die hen betreft;
● Organiseren van overleggen zoals kolomoverleg, seizoens-kick-off, etc.;
● Organiseren van vrijwilligersfestiviteiten;
● Nadruk leggen op het beleid dat een respectvolle en sportieve houding naar alle partijen van

zeer groot belang is.

3.3 Scheidsrechters
Zonder een scheidsrechter kan een sportwedstrijd niet doorgaan. Scheidsrechters zijn daarom van groot
belang voor DSOV.
DSOV heeft een scheidsrechterscommissie (voetbal) en -coördinatoren (handbal) die verantwoordelijk
zijn voor:

● Het aanstellen van scheidsrechters voor alle wedstrijden en het regelen van begeleiders voor
jeugdige scheidsrechters;

● Het faciliteren en ondersteunen van scheidsrechters met alle benodigde middelen;
● Het opleiden en begeleiden van scheidsrechters.

Door het leiden van wedstrijden leert men de spelregels beter kennen. Ook is het een goede manier om
respect te krijgen voor deze moeilijke taak!

Vanwege bovenstaande belangrijke redenen is het vanaf 1-8-2021 verplicht voor de jeugd om
wedstrijden te fluiten gedurende het seizoen.
De verplichting geldt voor de jeugd vanaf:

● Voetbal O15
● Handbal B-jeugd

De consequentie van niet naleven staan in de “Basisregels DSOV”.

De doelstelling is dat de jeugdscheidsrechters wedstrijden fluiten van jeugdteams jonger (minimaal 2
jaar) dan de eigen leeftijd. Doordat de jeugdscheidsrechter zelf doorgroeit per seizoen naar een hoger
team zal een startende scheidsrechter meegroeien in het gevraagde niveau van fluiten, de veranderende
regels per leeftijdscategorie en in de grootte van het veld.

De scheidsrechtercommissie en -coördinatoren zullen (al dan niet gezamenlijk met een andere
vereniging) voor de jeugd periodieke opleidingen organiseren die afgestemd zijn op het gevraagde
niveau en leeftijd.

De scheidsrechtercommissie en -coördinatoren binnen DSOV zijn verantwoordelijk voor:
● Het voorbereiden en geven van de periodieke opleidingen ten aanzien van fluiten en de

spelregels;
● Het begeleiden van iedere jeugdscheidsrechter tijdens de wedstrijd;
● Het plannen van de jeugdscheidsrechters voor de wedstrijden;
● Het bijhouden van de ontwikkeling van jeugdscheidsrechters in een volgsysteem;
● Het werven en behouden van scheidsrechters.

Bovendien geldt dat het jeugdlid na het bereiken van de leeftijd van 17 jaar vanuit de KNVB/NHV
verplicht wordt een spelregelbewijs te halen. Indien het bewijs niet behaald wordt, mag er geen
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wedstrijd meer gespeeld worden totdat het bewijs wel is behaald. Het verplicht fluiten in de jeugd zal
bijdragen aan het eenvoudiger behalen van dit spelregelbewijs.

3.4 Ouders – Verzorgers
DSOV kan als vereniging alleen maar succesvol zijn als eenieder bijdraagt. DSOV is geen sportschool waar
je, door het betalen van contributie, je kind zonder enige begeleiding of ondersteuning vanuit een
ouder/ verzorger kunt laten sporten.

Wat verwacht DSOV van de ouders/verzorgers:
● Motiveren van de kinderen om met plezier te handballen en/of te voetballen;
● Stimuleren van respect en meewerken aan het teamgevoel;
● Meewerken aan een veilige omgeving;
● Gezellig komen kijken naar een training of wedstrijd;
● Vanuit de zijlijn opbouwend zijn naar het gehele team;
● Het op toerbeurt wassen van de wedstrijdkleding van het team;
● Regelen en invullen van vervoer naar uitwedstrijden;
● Vervullen van een zaaldienst bij handbal wedstrijd;
● Minimaal invulling van 2 vrijwilligerstaken per seizoen;
● Het oppakken van overige vrijwilligerstaken zoals zaaldienst bij handbal;
● Faciliteren en stimuleren dat kinderen meedoen aan toernooien;
● Kinderen voorzien van beschermende kleding zoals scheenbeschermers, keepershandschoenen

(voetbal), kniebeschermers en elleboogbescherming (handbal);
● Dat kinderen tijdens trainingen en wedstrijden geen juwelen dragen om blessures te

voorkomen;
● Het tijdig voldoen van de contributie betaling.

Ouders/ verzorgers kunnen van de DSOV een gedegen communicatie verwachten. Ouders/verzorgers
kunnen altijd terecht bij de leider of coach van het team. Mocht dit lastig zijn dan is daar altijd nog de
leeftijdscoördinator of lid van de Voetbalcommissie Jeugd. Het streven is dat situaties ten alle tijden
bespreekbaar worden gemaakt en dat er gezocht wordt naar oplossingen. Kortom als er iets is dan
verwachten wij dat ouders/verzorgers daar mee komen en er niet mee blijven rondlopen.

3.5 Vrijwilligers
DSOV is een vereniging voor en door leden. Een vereniging die zonder de vrijwilligers niet zou kunnen
bestaan. Dit betekent dat er naast het speelplezier ook bepaalde verplichtingen zijn. Binnen de
vereniging zijn er vrijwilligers die zich hebben opgegeven om één of meerdere taken/functies te
vervullen als vrijwilligerswerk. Hieronder valt onder andere: trainers, lid van een commissie, etc.
Op de website van DSOV is een vrijwilligersplanning te vinden. Hier worden de activiteiten in een
kalender weergegeven en zo kunnen de vrijwilligers zich zelfstandig inschrijven.

Het uitgangspunt van DSOV is dat vrijwilligers niet worden betaald voor hun verrichte werkzaamheden.
De kosten voor het volgen van cursussen, aanschaf van materialen, het huren van sportzalen en andere
bijkomende zaken zijn voor het bestuur. Uiteraard moeten dergelijke activiteiten vooraf de goedkeuring
van de penningmeester hebben.

3.6 Vertrouwenspersoon
Binnen DSOV vinden wij het belangrijk dat wij met respect met elkaar om gaan. Respect verdien je met
goed gedrag. Maar soms komt het helaas voor dat het gedrag van de ander te ver gaat en dat jij je
daardoor niet meer veilig voelt in je team of binnen de vereniging.

Voorkomen is beter dan genezen
De VertrouwensContactPersoon (VCP) is voor vragen die kunnen spelen vóór dat er problemen zijn. Bij
een VCP kun je ook terecht met vragen die je niet makkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet
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serieus op gereageerd gaat worden. Dit geldt voor trainers, coaches, ouders, begeleiders en teamleden.
Daarbij: snel melden, er over praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een
ongewenste situatie maakt dat de situatie niet verergert en ook herhaling kan zo voorkomen worden.

Als je vragen hebt over de manier waarop met mensen wordt omgegaan, de vereniging mensen
behandelt of als je je niet veilig voelt dan ben je welkom bij de vertrouwenspersoon.

Dit kan gaan over (niet limitatief):
● Pesten en gepest worden;
● Het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort;
● Grensoverschrijdend gedrag: de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een

teamlid, trainer of coach ervaar je als onprettig;
● Een vermoeden van ‘grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving

hier mee te maken heeft;
● Je maakt je zorgen over de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de

vereniging/het team;
● Je vraagt je af of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is;
● Iemand heeft je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag;
● Machtsmisbruik (in de vorm van bijvoorbeeld manipulatie, intimidatie, verduistering, psychisch

of fysiek misbruik).

De VCP adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd in zijn algemeenheid over zaken betreffende
ongewenst gedrag en over de wijze waarop dit is te voorkomen. De vertrouwenspersoon is niet
verantwoordelijk voor de oplossing, maar begeleidt en adviseert.

De VCP behandelt geen handbal- of voetbaltechnische zaken.

Bij DSOV zijn er twee Vertrouwenscontactpersonen, de namen van deze personen zijn terug te vinden op
de DSOV-website. Zij werken volledig vertrouwelijk en communiceren alleen iets naar derden in overleg
met de betreffende persoon. Tegen hen kan je zeggen wat je vervelend vindt in het gedrag van de ander
en zij kunnen je helpen om te zoeken naar een oplossing. Iedereen moet met plezier kunnen sporten in
een veilige omgeving!

Voor de DSOV Vertrouwenscontactpersonen is het mogelijk zich te laten ondersteunen door
Vertrouwenspersonen van de bonden NHV en KNVB.

3.7 Sponsoren
Naast de contributie van leden en de opbrengsten uit de kantine vormen de inkomsten gegenereerd uit
bijdragen van sponsoren een belangrijke inkomstenbron voor DSOV.

Met een bereik van zo'n 750 spelende leden, leiders, trainers en vrijwilligers met daarbij bezoekende
verenigingen plus supporters, is DSOV een aantrekkelijk platform om een bedrijf te promoten en
naamsbekendheid te creëren. Van reclamebord en shirtsponsoring tot vermelding op website en club TV,
DSOV biedt diverse mogelijkheden om een bedrijf te promoten.

Sponsoren zijn natuurlijke of rechtspersonen die de vereniging ondersteunen met geldelijke en/of
materiële bijdragen. Als tegenprestatie krijgt de sponsor publiciteit in de vorm van:

● Een reclamebord langs het veld;
● Een spandoek achter het doel;
● Shirtreclame;
● Aftiteling op het digitale scherm in de kantine;
● Bekendmaking sponsor bij een wedstrijd van het eerste elftal.
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De sponsor wordt bij DSOV niet uitsluitend gezien als geldschieter maar meer als partner. Want zonder
deze partner is het moeilijk voor een sportvereniging als DSOV het hoofd boven water te houden.

DSOV wil de sponsoren meer bij de vereniging betrekken. DSOV zal zijn uiterste best doen om samen
met de sponsoren acties bedenken die voor beiden voordeel oplevert en de sponsoren iets teruggeven
door ze bepaalde faciliteiten of privileges aan te bieden. Zo wil DSOV laten zien dat de vereniging
dankbaar is voor hun steun aan onze vereniging.

De sponsormogelijkheden zijn helder en transparant vastgelegd in de partner- en sponsormenukaart.

Het komt ook voor dat de sponsor bewust afziet van een vorm van reclame-uiting. In dat geval is er
sprake van een donateur. Gesponsorde kleding is direct eigendom van DSOV.

Een sponsor of donateur heeft geen invloed op het technische of sportieve beleid van DSOV.
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4. Doelstellingen
Het stellen van doelstellingen brengt focus aan hoe we invulling geven aan de missie en visie. Het geeft
aan wat DSOV de komende 4 jaar wil bereiken op verschillende vlakken. Voor de periode 2022-2025
hebben we de volgende doelstellingen geformuleerd:

1. Wij onderzoeken de wens en de mogelijkheden voor het bouwen van een gedeelde (met andere
gebruikers) sporthal en mogelijk gecombineerd sportcomplex
Dit doen wij door middel van een enquête bij alle leden voor onderzoek naar de wensen. Tevens
onderzoeken wij bereidwilligheid van andere verenigingen en de school in Vijfhuizen. Tot slot
informeren we bij de gemeente en andere overheidsinstanties wat (on) mogelijkheden zijn.

2. Wij onderzoeken de wens en de mogelijkheden om naast zondag voetbal voor senioren ook
zaterdag voetbal op te zetten
Dit doen wij door een enquête onder de leden. Tevens informeren wij naar ervaringen bij andere
verenigingen en bij de KNVB. Doel is een voorstel uitwerken en voor te leggen aan de ALV.

3. Wij onderzoeken of het outsourcen van kleding voor DSOV naar een externe partij haalbaar is
Dit doen wij door te informeren bij verschillende externe leveranciers naar mogelijkheden en
kosten. Wij onderzoeken de ervaringen bij andere verenigingen en wij leggen een voorstel voor
aan de ALV.

4. Wij streven naar meer duurzaamheid binnen DSOV
Dit doen we door te starten met afvalscheiding binnen de kantine evenals leden hierop te
attenderen. Wij onderzoeken de mogelijkheden van subsidies voor verdere verduurzaming op het
gebied van gas en elektra en bijvoorbeeld led verlichting. Tevens stimuleren we actief om het
verkeer te verminderen door spelers, ouders en teams te motiveren rijdiensten in te voeren voor
uitwedstrijden en met de fiets te komen naar thuiswedstrijden en trainingen.

5. Wij gaan actief vrijwilligers werven en binden aan de vereniging
Wij gaan onderzoeken of een vrijwilligerscommissie kan worden opgezet. Wij zullen actief leden
benaderen en vragen een bijdrage aan de vereniging te leveren. Wij gaan onze vrijwilligers binden
door activiteiten voor vrijwilligers te organiseren.

6. Wij zorgen voor een financieel gezonde vereniging
Dit doen wij door actief te werken aan ledenwerving en een verstandige omgang met
verenigingsgeld.

7. Wij stimuleren als vereniging een gezonde levensstijl. Dit doen wij door een rook verbod op het
complex, een verantwoord alcohol beleid en gezonde snack/eet alternatieven

8. We hebben de ambitie om ons spelende ledenaantal te verhogen naar 750.
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5. Technisch beleid Voetbal
5.1 Inleiding

DSOV staat voor een bloeiend en actief verenigingsleven met een dorps karakter en een
prestatiegerichte instelling waar plezier belangrijk is. Voor onze selectieteams betekent dit dat prestatie
voorop staat en dat op een zo hoog mogelijk haalbaar niveau gespeeld wordt. Dit, zonder het karakter
van de vereniging uit het oog te verliezen, met inzet van zoveel mogelijk door DSOV zelf opgeleide
(jeugd)spelers. Voor de overige teams staat plezier in het voetbal op een voor hen passend niveau
voorop. DSOV biedt leden, spelers, vrijwilligers, supporters en sponsoren een omgeving, waarbij plezier,
beleving, saamhorigheid, trots en fatsoen in alle geledingen voorop staat.
Het doel van het technisch beleidsplan is: Vanuit voetbaltechnische invalshoek vormgeven aan de
centrale thema’s in het beleid: “speler – plezier – ontwikkeling – respect – trouw (S.P.O.R.T.)”.

5.2 Doelgroepen
Het uitgangspunt is dat alle doelgroepen even belangrijk zijn voor DSOV en dat eenieder zich bij de
vereniging thuis moet voelen. In de praktijk – en dus ook in het beleid – betekent dit dat dit op
onderwerpen anders ingevuld kan zijn per doelgroep.

Door de grote verscheidenheid aan leden (vrouwen, mannen, senioren, junioren, pupillen,
prestatief en recreatief) hebben de begrippen S.P.O.R.T. verschillende betekenis binnen de
vereniging. In het technisch beleid wordt daarom rekening gehouden met deze verschillende
doelgroepen en zal – waar zinvol - onderscheid worden gemaakt op basis van leeftijd
(pupillen/junioren/senioren) en sportieve wensen (recreatief/prestatief), zoals in het schema
aangegeven.

5.3 Doelstelling & Ambitie
Voor het realiseren van de voetbalambities is de samenhang en samenwerking binnen DSOV van groot
belang. DSOV wil voor al haar leden, zowel prestatief als recreatief, goede trainingen verzorgen. Om de
kwaliteit van de trainingen te waarborgen zijn voorbeeldtrainers en opleiders nodig. Waar mogelijk
worden trainers gerekruteerd uit de eigen gelederen. In Bijlage 3 is een overzicht te vinden van de
opleidingseisen die aan de trainers gesteld worden en de bijbehorende taken en bevoegdheden.

Binnen het prestatief voetbal van DSOV vormt het 1e team de top van de piramide en voornaamste
focus. Dit 1e team wordt binnen de vereniging zo goed als mogelijk gevoed door een jeugdopleiding
die start bij de onder-7, trainingsleden en kabouters en feitelijk zijn eindbestemming vindt bij het 1e
team op zondag.

Het doel is om via de uitvoering van dit beleidsplan 2022-2025 het volgende te realiseren:

● Het eerste team dames is uitgegroeid tot een stabiele factor in de 2e klasse KNVB;
● Het eerste team heren is uitgegroeid tot een stabiele factor in de eerste klasse KNVB;
● Het tweede is uitgegroeid tot een stabiele factor in de reserve 1e klasse;
● De seniorenselectie (het 1e en 2e) bestaat voor zeker 50% door DSOV zelf opgeleide spelers;
● De jeugdselectieteams van DSOV spelen minimaal 1e klasse;
● Een goed functionerend opleidingsgebouw met gekwalificeerde trainers;
● DSOV staat open voor nieuwe initiatieven van de KNVB.

5.4 Organisatie en overlegstructuur
Om het geformuleerde beleid voor alle doelgroepen tot uitvoering te brengen heeft DSOV een
Voetbalcommissie Technisch (VCT) in het leven geroepen. De VCT is te beschouwen als een
stafcommissie die het Jeugd- en Seniorenvoetbal alle tijden ter zijde staat. In Bijlage 1 de bijbehorende
taken en verantwoordelijkheden per commissie.
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De Voetbalcommissie Jeugd (VCJ) is verantwoordelijk voor de organisatie binnen en om de teams
heen. De VCJ is niet verantwoordelijk voor de voetbaltechnische aspecten binnen de teams en de
leeftijdskolom (leeftijdsgroepen binnen de jeugdafdeling). Binnen de VCJ worden de
leeftijdskolommen vertegenwoordigd door de leeftijdscoördinatoren.

De VCJ vergadert gemiddeld één keer per 4-6 weken. Aan het VCJ -overleg nemen alle
leeftijdscoördinatoren deel en daarbij sluiten de wedstrijdsecretaris, de scheidsrechtercommissie en
de technisch jeugdcoördinator (TJC) aan.

Gedurende het seizoen worden per leeftijdscategorie kolomvergaderingen gehouden. Behalve de TJC
zijn de trainers, de leeftijdscoördinator en de leiders van de betreffende teams in de leeftijdscategorie
bij de vergadering aanwezig. De leeftijdscoördinator agendeert de kolomvergaderingen en doet de
verslaglegging van de kolomvergaderingen. De technisch jeugd coördinator zit deze vergaderingen
voor.

Kolomvergaderingen vinden in ieder geval plaats in de onderstaande maanden:
● Augustus: voorbereiding van het seizoen
● Oktober: voortgang
● December/januari: voortgang en voorbereiding teamindelingen
● Maart: tussenstand teamindelingen
● Mei: afronding seizoen

5.5 Speelwijze & ontwikkeling
Voorafgaand aan de start van het seizoen wordt het trainingsschema voor alle voetbalteams
opgesteld. Uitgangspunt is dat leeftijdsgroepen zoveel mogelijk op dezelfde momenten samen
trainen.

Om jeugdspelers op te leiden is een technische ontwikkellijn ontwikkeld. Per leeftijdsgroep wordt
door de VCT in deze ontwikkellijn oefenstof aangereikt die de basis vormt voor de trainingen.

De eerste jeugdjaren in de trainingsgroep, de 4x4, en O7- t/m O13-pupillen zijn vooral bedoeld om
kennis te maken met het voetbalspel op zich, het leren “spelen” met anderen in teamverband en
het maken van nieuwe vriendjes. De eerste jaren ligt de nadruk op de basisprincipes op technisch
gebied, zoals het bevriend raken met de bal, het aannemen en passen van de bal, de traptechniek,
etc.

Van spelers wordt verwacht dat zij leren om op meerdere posities te spelen. Vanaf de pupillen (O7
t/m O13) wordt dit bewust geoefend in trainingen, wedstrijden en onderlinge trainingspartijen.
Vanaf de O14-junioren worden posities steeds “vaster”, met als gevolg dat vanaf de junioren
“specialisten” kunnen worden ontwikkeld.

Onderdelen waarmee de opleiding wordt gerealiseerd:
● Trainingsactiviteiten gericht op de individuele ontwikkeling van een speler. De spelers

centraal stellen in de ontwikkeling en niet de teams;
● Loopscholing/coördinatie/lenigheid/kracht maakt vast onderdeel uit van trainingen;
● Keepersopleiding en de daaraan gekoppelde training is vast onderdeel van de

trainingen;
● Talentvolle spelers bij hogere elftallen laten “proeven” (trainen/meespelen in

oefenwedstrijden) zodanig dat dit ook door de trainers/leiders gestimuleerd wordt;
● Begeleiding trainers en coaches met ondersteunende trainersavonden en trainingsstof;
● Samenwerking/overleg tussen de hoofdtrainers en overige trainers binnen dezelfde

leeftijdscategorie;
● De trainers worden functioneel en operationeel aangestuurd door de VCT. Twee keer

per jaar (december en april) zal door de VCT in het bijzijn van de betreffende technisch
coördinator en hoofdtrainer een evaluatiegesprek plaatsvinden;

● Af en toe een Masterclass training van de seniorenselectietrainer voor hoofdtrainers en
overige geïnteresseerde jeugdtrainers.;
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● Regelmatig overleg en uitwisseling van ideeën en ervaringen tussen alle hoofdtrainers;
● Af en toe een spitsen- spelverdeler- en/of verdedigerstraining voor junioren waarbij aan

spelers uit de seniorenselecties een actieve inbreng wordt gevraagd.

5.6 Teamindeling & Selectiebeleid
DSOV volgt de richtlijnen van de KNVB maar de VCT spiegelt elk jaar in overleg met de VCJ en VCS of het
spelersbestand ruimte biedt om in iedere leeftijdsgroep een team op te zetten. Elk seizoen zal
Voetbalcommissie Technisch evalueren of het bovengenoemde uitgangspunt ten aanzien van
inschrijvingen opnieuw haalbaar is of bijgesteld moet worden gezien:

● De omvang en aanbod van het aantal spelers per leeftijdscategorie;
● Het aantal benodigde spelers per team;
● De benodigde flexibiliteit in het samenstellen van teams;
● De lichamelijke en mentale ontwikkeling in een leeftijdscategorie;
● De verhouding meiden – jongens per leeftijdscategorie.

Bij DSOV geldt het uitgangspunt dat zowel bij de junioren als de pupillen het 1e team per
leeftijdscategorie als selectieteam wordt gezien, mits het niveau van het team door de
Voetbalcommissie Technisch als selectiewaardig wordt beoordeeld.

Het uitgangspunt is dat de teams voor zowel de junioren- als pupillenselecties samengesteld worden met
spelers uit de betreffende leeftijdscategorie. Daarbij wordt er geen onderscheid gemaakt naar sekse,
tenzij er uitdrukkelijk een meidenteam wordt geformeerd. Daarnaast kunnen talentvolle spelers, indien
het de ontwikkeling van de speler ten goede komt, in een hogere leeftijdscategorie worden ingedeeld.

Een speler heeft de mogelijkheid om te bedanken voor een selectieteam en in een niet selectieteam
te spelen. Echter zowel de trainer als de betreffende coach dienen op voorhand iedere speler wel te
stimuleren om voor een selectieteam te kiezen. Afhankelijk van de ontwikkeling van de spelers binnen
het selectieteam en de overige teams bestaat de mogelijkheid dat gedurende het seizoen een enkele
wisseling binnen een (selectie)team kan plaatsvinden. Hier zal zeer zorgvuldig mee omgegaan worden.

5.7 Overgang junioren naar senioren
De KNVB heeft een onderzoek uitgevoerd met betrekking tot het opzetten van de O23-competitie in
de B-categorie. Aanleiding voor dit onderzoek is dat jaarlijks veel spelers stoppen met voetballen
zodra zij de overstap moeten maken naar de senioren omdat deze stap te groot zou zijn. De grote
verschillen in leeftijd en levensfase tussen teamgenoten en tegenstanders hebben een grote impact
op deze voetballers. Daarbij denkt de KNVB dat er in de toekomst ook mogelijk O20/21/22
competities komen zodat de doorstroom vanuit de jeugd intact blijft.

DSOV volgt deze ontwikkelingen op de voet en erkent het probleem dat veel leden na het doorlopen
van de jeugd stoppen met voetballen. Door het opzetten van dergelijke overgangsteams ontstaat de
mogelijkheid om langer met en tegen leeftijdsgenoten te blijven voetballen, wat het voetbalplezier
ten goede komt en bijdraagt aan het behouden van deze leden. DSOV staat hiervoor open mits de
zondagselecties (1e en 2e elftal) gevuld zijn met voldoende spelers. De eindbeslissing bij het wel of
niet opzetten van een dergelijk overgangsteam ligt bij de Voetbal Commissie Technisch.
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6. Technisch beleid Handbal
6.1 Inleiding
Zoals vermeld in de missie/visie van DSOV staat sportplezier voorop. Met sportplezier als
randvoorwaarde is de doelstelling om iedere speler te ontwikkelen en steeds beter te laten spelen. Dit
geldt ook voor de teams. Op deze wijze wordt een zo hoog mogelijk speelniveau bereikt.

DSOV-handbal wil een offensief spel spelen daarbij is snelheid van handeling en verzorgd spel van groot
belang. Vanaf de jongste jeugd wordt dit offensieve spel getraind, vanaf de D-jeugd wordt de 3-3
opstelling gespeeld (andere vormen zoals worden wel aangeleerd om op terug te vallen). Vanaf de
C-jeugd wordt gewerkt volgens een 3-2-1 opstelling.

6.2 Doelgroepen
Leeftijdsindelingen teams:
Seniorleden: 19 jaar en ouder
A-jeugd: 17 en 18 jaar
B-jeugd: 15 en 16 jaar
C-jeugd: 13 en 14 jaar
D-jeugd: 11 en 12 jaar
E-jeugd: 9 en 10 jaar
F-jeugd: 7 en 8 jaar
Trainingsleden: 6 jaar en jonger

Voor de komende jaren is het doel om nog meer jeugd aan te trekken zodat er meer teams gemaakt
kunnen worden of teams aangevuld kunnen worden. Dit helpt om een goede basis te maken voor de
toekomst.

6.3 Doelstellingen
Doelstellingen senioren
Dames 1 wordt aangemerkt als een wedstrijdsport team en traint twee keer per week. Dames 2 wordt
aangemerkt als een breedtesport team en traint minimaal één keer per week, maar het liefst twee keer
per week. 

● Dames 1 > handhaving hoofdklasse;
● Dames 2 > eerste jaar stabiele poule klasse, daarna promotie richting tweede klasse. 

Doelstellingen jeugdteams 
Bij de jeugdteams staat het handbal plezier voorop. Deze wordt gestimuleerd door goede
trainingsfaciliteiten en goede trainers. Deze teams trainen twee keer per week met uitzondering van de
trainingsleden 

Voor de komende jaren is het doel om nog meer jeugd aan te trekken zodat er meer teams gemaakt
kunnen worden of teams aangevuld kunnen worden. Dit helpt om een goede basis te maken voor de
toekomst. 

De trainingsleden zijn standaard een training lid en trainen één keer per week. Een training lid kan geen
wedstrijden spelen omdat ze geen bondslid zijn. Vanaf de F-jeugd wordt in team verband een toernooi
vorm gespeeld en vanaf de E-jeugd vindt in teamverband competitie plaats. 
Nieuwe leden kunnen 3 keer gratis meetrainen en moeten daarna beslissen om al dan niet lid te
worden. 
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6.4 Speelwijze
Training filosofie
DSOV-handbal streeft ernaar om iedereen vanaf de F-jeugd twee keer per week te laten trainen door
een trainer met handbal ervaring en een trainingsopleiding/ ervaring. DSOV-handbal kiest ervoor om de
speelsters individueel op te leiden. De focus ligt op de techniek van de individuele speler in plaats van
het team.

Iedere training bevat naast plezier een aantal vaste elementen welke passend worden ingezet op basis
van leeftijd en spelniveau:

● Motoriek;
● Techniek;
● Spelinzicht (tactische vaardigheden);
● Kracht;
● Conditie;
● Spelregel kennis.

Vaak worden deze elementen spelenderwijs verweven in een training. Leren in spelvormen. Spelers
worden opgeleid om op alle posities te kunnen spelen zodat ze flexibel zijn.

Tijdens de trainingen wordt inzet gevraagd van de spelers. Als er geen inzet is of als gedrag niet gepast is
zal de trainer met de speler en indien nodig ook met de ouders in gesprek gaan over dit gedrag.

6.5 Selectie beleid
Selecteren teams
Jaarlijks worden op basis van het actuele ledenbestand, de verwachting van aanmeldingen en
opzeggingen, de nieuwe teamindelingen door het bestuur gemaakt. De basis voor de indeling is leeftijd
waarbij daarnaast rekening wordt gehouden met handbal ervaring en emotionele en fysieke
weerbaarheid. In principe wordt geen rekening gehouden met voorkeur en/ of vriendinnen. Indien in
een leeftijdscategorie meerdere teams kunnen worden gemaakt zal ook de basis voor de indeling leeftijd
zijn en daarnaast speelervaring en tot slot aangevuld op basis van ontwikkeling. Dit laatste wordt in
overleg met trainers en coaches gedaan en het bestuur besluit hierover.

Selecteren wedstrijdsport team (Dames 1)
Een speler heeft de mogelijkheid om te bedanken voor een wedstrijdsport team en in een
breedtesport team te spelen. Echter zowel de trainer als de betreffende coach dienen op voorhand
iedere speler wel te stimuleren om voor een wedstrijdsport team te kiezen. Afhankelijk van de
ontwikkeling van de spelers binnen het wedstrijdsport team en de overige teams bestaat de
mogelijkheid dat er lopende het seizoen een enkele wisseling binnen een wedstrijdsport team kan
plaatsvinden. Dit zal zorgvuldig gecommuniceerd worden tussen trainer en speelster.
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7. Overige
7.1 Ledenwerving
Continue ledenwerving is belangrijk voor het voortbestaan van de vereniging. Zonder voldoende leden
kan de vereniging niet meer voldoen aan de verwachtingen van de leden en financiële verplichtingen.

Om deze reden is het van belang dat op een gestructureerde en georganiseerde wijze aandacht wordt
gegeven aan ledenwerving. Daarnaast moeten de wervingsactiviteiten in de jaarkalender worden
opgenomen waardoor het een terugkerend karakter zal gaan krijgen en meer effect zal gaan sorteren.

De invulling van de ledenwerving moet worden opgepakt door een commissie. Als voorbeeld voor de
invulling kan gedacht worden aan:

● Het organiseren van clinics op basisscholen;
● Het organiseren van open dagen op de vereniging;
● Het opstellen van welkomstflyers voor nieuwe bewoners;
● Adverteren in media (VDV maandblad, Hoofddorpse Courant, etc.);
● Aanbrengpremies of kortingsbonnen.

Aspirant-leden voor de voetbal zullen altijd middels een uitnodiging van de welkomcommissie binnen de
vereniging geïntroduceerd worden. Tijdens deze introductie wordt door de welkom commissie getoetst
of DSOV past bij de wensen en verwachtingen van het aspirant-lid. Tevens onderzoekt de
welkomcommissie of ledenadministratie of het aspirant-lid niet beperkt is door de betreffende bond om
lid te worden.

Aspirant-leden voor de Handbal ontvangen natuurlijk ook een uitleg over DSOV, echter wordt dit op een
meer informele kleinschalige ad-hoc wijze toegelicht.

7.2 Sponsorwerving
Binnen DSOV is een sponsorcommissie opgericht. De sponsorcommissie legt verantwoording af aan het
bestuur.

Doelstelling sponsorcommissie

● Generen van een constante stroom aan sponsorinkomsten;
● Behouden en uitbreiden van bestaand sponsornetwerk;
● Aantrekken van meerdere “hoofdsponsors”;
● Structureel verkrijgen van sponsorgelden uit fondsen (o.a. Schipholfonds, ING-fonds).

De doelstelling van de sponsorcommissie is echter niet alleen gericht op het binnenhalen van financiële
middelen, zij heeft zich ook ten doel gesteld om het bedrijfsleven in de regio meer te betrekken bij het
wel en wee van de sportvereniging DSOV. Op deze manier wil DSOV schouder aan schouder de
maatschappelijke rol, binnen de regio waarborgen.

Het bestuur bepaalt, al dan niet op advies van de sponsorcommissie, op welke wijze de ter beschikking
gestelde sponsorbedragen worden aangewend voor de vereniging.

7.3 Vrijwilligerscommissie
De Vrijwilligerscommissie houdt zich bezig met de werving, selectie en binding van vrijwilligers binnen
onze vereniging.

De doelstelling van de commissie is een dusdanige vrijwilligersstructuur realiseren dat ieder
verenigingslid een vrijwilligersbijdrage aan de vereniging levert waaraan eenieder plezier beleeft.
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7.4 Activiteiten
Gedurende het jaar worden er verschillende activiteiten georganiseerd. Dit is goed voor de binding met
de vereniging en het versterken van het vereniging gevoel tussen de leden onderling. Het is daarom ook
wenselijk om de activiteiten voor de leden van voetbal en handbal gezamenlijk te organiseren.

Voor het goed en efficiënt organiseren van de verschillende activiteiten zijn de volgende dingen in
algemene zin belangrijk;

● Vrijwilligers die dit willen organiseren;
● Een grove planning van het jaar, wanneer welke activiteiten plaats vinden;
● Een draaiboek per activiteit.

De volgende activiteiten zijn de afgelopen jaren al georganiseerd en kunnen doorgezet worden;

● Klaverjassen en andere avondactiviteiten;
● Bezoek van Sint en zijn Pieten aan de vereniging voor alle leden van 8 jaar en jonger;
● Paastoernooi, kan voor zowel voetbal als handbal tegelijk/ gezamenlijk georganiseerd worden;
● Kamp; het is geen vaste traditie maar regelmatig wordt voor de jeugd een kamp georganiseerd.

Nieuwe initiatieven zijn altijd welkom!

Om bovenstaande mogelijk te maken moet er een activiteitencommissie zijn met bij voorkeur 2-3 vaste
leden vanuit handbal en voetbal en daaromheen een ‘flexibele schil’.

7.5 Faciliteiten

7.5.1 Huisvesting
Onder de huisvesting vallen de volgende basis onderdelen van de accommodatie aan de Zijdewinde;

• De (kunst)gras trainingsvelden die nodig zijn voor alle opleidingsactiviteiten, trainingen en
het spelen van wedstrijden, deze dienen constant in een goede conditie te verkeren om zo
optimaal mogelijk te kunnen werken gedurende het voetbalseizoen;

• Verhard handbalveld, geschikt voor het spelen van wedstrijden en het geven van training;
• Kleedkamers in voldoende mate aanwezig om op wedstrijddagen alle teams per

leeftijdscategorie de ruimte te bieden;
• Ruimte voor trainers/coaches ten behoeve van hun ontwikkeling;
• Bespreekruimte voor teambesprekingen, wedstrijdbesprekingen, gesprekken met ouders &

spelers en voor de besprekingen van commissie en bestuur;
• Kantine met keuken die past bij de omvang van de vereniging;
• Terras.

Anno 2021 voldoet de huidige accommodatie op de Zijdewinde aan bovenstaande.
In aanvulling hierop is het noodzakelijk dat er voor de handbal ook gebruik gemaakt wordt
van externe zalen voor het binnen seizoen. Voor de junioren is dit tussen herfstvakantie en
meivakantie het geval. De handbal selectie traint en speelt altijd binnen. De coördinatie
van de zalen bij de handbal wordt gedaan door het handbal wedstrijdsecretariaat.
Hiervoor wordt in de basis voor wedstrijden gebruik gemaakt van de hal in Zwanenburg.

7.5.2 Kantine
Bij DSOV is ervoor gekozen om de invulling van het kantine personeel grotendeels met eigen leden te
doen. Resultaat hiervan is dat de contributiekosten lager gehouden kunnen worden vergeleken met
andere verenigingen in de regio en kosten van consumpties in de kantine ook. Ieder lid van de vereniging
heeft minimaal twee dagdelen per seizoen dienst, bij jeugdleden (tot de 18) is het aan de
ouders/verzorgers om deze dienst te vervullen. Op de vrijwilligersplanner (op de website van DSOV) is te
zien welk team wanneer aan de beurt is voor deze kantinedienst. Indien niemand van dit team zich
aanmeldt, wijst een vertegenwoordiger van de vereniging enkele ouders uit dit team aan. Wanneer een

Pagina 21 van 29



lid of ouder/verzorger niet tijdens de ingeroosterde kantinedienst komt opdagen zonder kennisgeving en
zonder een vervanger te hebben geregeld dan is het bestuur genoodzaakt een sanctie op te leggen.

Tijdens de wedstrijddagen (zaterdag & zondag) is er in de accommodatie een kantineverantwoordelijke
aanwezig die de leiding heeft over de vrijwilligers. Deze verantwoordelijk zal waar nodig de leden wijzen
op de uit te voeren taken binnen hun dienst, verder is de kantineverantwoordelijke ook het
aanspreekpunt en beschikbaar voor vragen van de vrijwilligers.

De Coördinator kantine verzorgt het beheer van de accommodatie en doet de benodigde inkopen en
voorraadbeheer. De coördinator zal er altijd voor zorgen dat er verstandig ingekocht wordt zodat de
vereniging geen onnodige kosten maakt.

Na afloop van de wedstrijddagen is het aan de ingeroosterde leden en de kantineverantwoordelijke om
de kantine netjes en schoon achter te laten, de kantineverantwoordelijke heeft hierbij de leiding.

7.5.3 Kleding
Voor de herkenbaarheid en uitstraling van de vereniging is beleid opgesteld aangaande de te dragen
kleding tijdens DSOV-activiteiten. Het ontwerp van de wedstrijd- en trainingskleding wordt bepaald en
vastgesteld door het bestuur. Het is niet toegestaan af te wijken van het ontwerp tenzij dit door het
bestuur nadrukkelijk is goedgekeurd.

Aan de jeugdleden van DSOV wordt wedstrijdkleding ter beschikking gesteld. Alle kleding blijft ten alle
tijde eigendom van DSOV. Senioren dienen daarentegen zelf de wedstrijdkleding aan te schaffen en zijn
zelf eigenaar van en verantwoordelijk voor de kleding.

Sponsoring van de kleding is toegestaan mits hierover contact is opgenomen met de sponsorcommissie
en de kleding is ten alle tijden eigendom van de club.

De kleding dient geleverd te worden door de gecontracteerde kledingleverancier. Het is niet toegestaan
om afwijkende kledinglijnen of merken te dragen als DSOV-team. In het contract met de
kledingleverancier is vastgelegd wat wel en niet mogelijk is. Hierover kan contact worden opgenomen
met de sponsorcommissie of bestuur.

DSOV stelt de volgende kleding ter beschikking aan de jeugdleden en selectieteams senioren (voetbal):
● Wedstrijdkleding;
● Trainingskleding (selectieteams).

DSOV stelt de volgende kleding ter beschikking aan de overige leden voor hun rol:
● Trainerskleding;
● Scheidsrechterkleding.

Het gebruik van de kleding is aan voorwaarden gebonden zoals vastgelegd in de “Basisregels DSOV”.
Zoals beschreven in hoofdstuk 4 is het een doelstelling om te onderzoeken of de wijze van het aankleden
van de leden op een andere wijze kan worden ingevuld.

7.5.4 Materialen
De materialen die ter beschikking worden gesteld door DSOV voor de trainingen en wedstrijden zijn en
blijven in eigendom voor de vereniging. Afhankelijk van het type materiaal kan een borg gevraagd
worden voor het gebruik. Denk hierbij aan sleutels en tags voor toegang.

Met de materialen moet op een correcte wijze worden omgegaan. Hierdoor wordt gezorgd voor een
lange levensduur van de betreffende materialen. De detail instructies hiervoor worden gedeeld door de
technische commissies van voetbal en handbal.

De materialen vallen onder het beheer van de materiaalman.
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7.6 Veiligheid
Calamiteiten

Binnen DSOV zijn er vrijwilligers die een EHBO/BHV cursus hebben gevolgd. Er is geen aparte BHV-cursus
gevolgd over het blussen van bijvoorbeeld een brand. DSOV streeft ernaar om de komende vier jaar wel
een aantal vrijwilligers te gaan opleiden hiervoor. De EHBO wordt wel jaarlijks opgefrist met een herhaal
cursus door een aantal vrijwilligers
De AED hangt in de kleedkamer van de scheidsrechter. Alle trainers kunnen hierbij komen met hun
sleutel. De wens is om in de toekomst de AED aan de buitenzijde van het gebouw te hebben hangen
zodat hij makkelijker te bereiken is op het moment dat iemand onwel wordt.
We moeten streven naar een lijst van leden die reeds BHV hebben en daar waar nodig is zullen wij een
opleiding faciliteren.

Veilig sportklimaat

Bij DSOV streven we naar een veilig sportklimaat. Dit houdt in dat iedereen die bij DSOV een rol heeft als
coach of trainer een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) moet overleggen aan het bestuur. Het aanvragen
van een VOG wordt via DSOV geregeld en is voor de aanvrager (in persoon) kosteloos. Een VOG is
volgens het NOC NSF maximaal drie jaar geldig. Als een trainer of coach de drie jaar heeft volgemaakt
moet er opnieuw een VOG worden aangevraagd.

Binnen DSOV vinden wij dat wij met respect met elkaar om moeten gaan. Respect verdien je met goed
gedrag maar soms komt het helaas voor dat het gedrag van de ander te ver gaat en dat jij je daardoor
niet meer veilig voelt in je team of binnen de vereniging. In dit soort situaties is het belangrijk om er met
mensen over te praten zoals je ouders, teamgenoot of trainer/coach maar je kan ook contact opnemen
met de vertrouwenspersoon binnen DSOV handbal/voetbal. Zie hiervoor ook hoofdstuk 3.6.

DSOV heeft een commissie normen en waarden. Als spelers of ouders zich misdragen krijgen ze hier een
gesprek mee. Tijdens dit gesprek dat altijd uitgevoerd wordt door twee personen van DSOV samen met
de betreffende ouder of speler wordt duidelijk uitgelegd wat de normen en waarden van DSOV zijn.
Misbruik van de normen en waarden worden bij structurele herhaling niet geaccepteerd. Na het gesprek
volgt er een officiële brief met een korte samenvatting van het gesprek. Tevens wordt in deze brief
aangegeven wat de consequenties zijn als het misbruik van de DSOV-normen en waarden wederom
plaats vindt. Deze brief wordt ook gedeeld met de trainer/leider van de betreffende speler en met de
jeugdvoorzitter voetbal.

DSOV streeft ernaar om een geheel rookvrije vereniging te worden. Op dit moment is het zo dat er
alleen op zondag tijdens seniorenwedstrijden gerookt mag worden in de rookzone. Dit staat op het
complex duidelijk aangegeven. Op overige dagen is het roken op het complex niet toegestaan.

Daarnaast zijn wij zuinig op de vereniging en ruimt iedereen zijn eigen rommel op. Dit geldt voor het
hele complex, de kantine en de kleedkamers. Er wordt in de kleedkamers niet gerookt of gebruik
gemaakt van drugs. Daarnaast wordt er van ieder team verwacht dat de kleedkamer na gebruik netjes
wordt achtergelaten.

Pagina 23 van 29



Bijlage 1 – Taken en verantwoordelijkheden
1.1 Voetbalcommissie Technisch

De Voetbalcommissie Technisch (VCT) commissieleden hebben bij voorkeur geen belangen bij
spelende leden. De primaire taak van de VCT is het maken, uitvoeren en bewaken van het
voetbaltechnische beleid van DSOV.

De VCT is verantwoordelijk voor:
● Opleiden en ontwikkelen van alle spelers binnen DSOV;
● Werven en begeleiden van trainers van jeugd en senioren;
● Opzetten en bewaken van voetbaltechnische oefenlijn;
● Begeleiden van coaches op het gebied van voetbaltechnische en tactische zaken;
● Actualiseren en bewaken van het Technisch Beleidsplan;
● Indelen en samenstellen van alle selectieteams;
● Indelen en samenstellen van alle jeugdteams;
● Speler-volgsysteem opzetten en onderhouden;
● Indelen en samenstellen van alle seniorenteams;
● Inschrijven van teams in de KNVB competitie;
● Het opstellen en optimaliseren van het trainingsschema.

Technisch Jeugd Coördinator (TJC):
● Verantwoordelijk voor voetbaltechnische en tactische ontwikkeling van de jeugdspelers (meisjes

en jongens) conform het beleidsplan;
● Begeleiden en ondersteunen jeugdtrainers;
● Legt verantwoording af aan de voorzitter VCT;
● Schakel tussen VCT en Jeugdtrainers;
● Indelen van teams in samenwerking met technisch coördinatoren, trainers en

leeftijdscoördinatoren;
● Evalueren en van trainers/coaches;
● Bezoeken van trainingen en wedstrijden;
● Coördineren van selectiewedstrijden.

Technisch Senioren Coördinator (TSC):
● Verantwoordelijk voor voetbaltechnische en tactische ontwikkeling van de senioren conform het

beleidsplan;
● Begeleiden en ondersteunen seniorentrainers;
● Legt verantwoording af aan de voorzitter VCT;
● Schakel tussen VCT en Seniorentrainers;
● Indelen van selectieteams in samenwerking met seniorentrainers;
● Evalueren van trainers/coaches;
● Bezoeken van trainingen en wedstrijden;
● Coördineren van selectiewedstrijden.

1.2 Voetbalcommissie Jeugd (VCJ)

De Voetbalcommissie Jeugd (VCJ) bestaat uit de leeftijdscoördinatoren van alle leeftijdsgroepen en
wordt geleid door de voorzitter van de commissie. De VCJ is verantwoordelijk voor de organisatie
rondom het voetbal van de jeugd, zowel voor recreanten als selectiespelers.

De VCJ is verantwoordelijk voor:
● Welkom heten en opvangen van nieuwe leden;
● Werven en begeleiden teamleiders;
● Initiëren van ouderavonden en zorgen voor de communicatie met ouders en verzorgers;
● Ontvangen van bezoekende verenigingen op wedstrijddagen;
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● Verzorgen van wedstrijdkleding in samenwerking met materiaalman;
● Wedstrijd-, veld- en kleedkamerindeling i.o.m. verantwoordelijke wedstrijdsecretaris;
● Wedstrijd- en trainingsmateriaal i.o.m. verantwoordelijke materiaalman;
● De VCJ werkt nauw samen met de VCT om het voetbalbeleid vorm te geven en te bewaken.

1.3 Voetbalcommissie Senioren (VCS)

De voetbalcommissie senioren (VCS) bestaat uit de coördinatoren van de selectieteams, van de overige
vrouwenteams en van de overige mannenteams en wordt geleid door de voorzitter Senioren Commissie.

De VCS is verantwoordelijk voor:
● Welkom heten en opvangen van nieuwe leden;
● Werven en begeleiden teamleiders;
● Ontvangen van bezoekende vereniging op wedstrijddagen;
● Verzorgen van wedstrijdkleding in samenwerking met materiaalman;
● Wedstrijd-, veld- en kleedkamerindeling i.o.m. verantwoordelijke wedstrijdsecretaris;
● Wedstrijd- en trainingsmateriaal i.o.m. verantwoordelijke materiaalman.

1.4 Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

De Vertrouwenscontactpersoon heeft als taken:
● De vertrouwenspersoon begeleidt de aangever in het verdere verloop van de melding;
● De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor, adviseert over volgacties, staat bij tijdens

gesprekken, bemiddelt, beantwoordt vragen, verwijst indien nodig naar hulpinstantie,
onderzoekt indien nodig en registreert, zoekt mee naar een geschikte oplossing, assisteert bij
klachtenprocedures en/of aangiftes en geeft (preventief) voorlichting;

● De vertrouwenspersoon behandelt de zaken in strikt vertrouwelijke sfeer en zorgt er voor dat de
vertrouwelijkheid is gegarandeerd;

● De vertrouwenspersoon houdt van alle zaken een eenvoudige rapportage bij;
● De vertrouwenspersoon kan het bestuur van de vereniging in kennis stellen van het feit dat er

melding is gemaakt van ongewenst gedrag, maar hij brengt alleen met toestemming van de
betrokkene inhoudelijk rapport uit bij het bestuur van de gemelde kwestie.

1.5 Sponsorcommissie

De taken van de sponsorcommissie zijn:
● Onderhouden van contacten met bestaande sponsoren;
● Werven van nieuwe sponsoren;
● Sponsoren meer bij de sportvereniging betrekken;
● Acties bedenken die zowel voor de sponsor als voor DSOV voordeel oplevert;
● Aanbieden van faciliteiten of privileges om de dankbaarheid te tonen voor hun steun;
● Het opzetten en onderhouden van de partner- en sponsormenukaart. Hierin zijn de

sponsormogelijkheden helder en transparant vastgelegd;
● Richtlijnen opstellen voor het aangaan van sponsorovereenkomsten;
● Toezien dat de verschillende reclame-uitingen op de juiste wijze worden aangebracht en

onderhouden;
● Dat reclame uitingen niet ingaan tegen de goede zeden en de richtlijnen van KNVB / NHV;
● Sponsorovereenkomsten voorleggen aan het bestuur.

1.6 Vrijwilligerscommissie

De commissie heeft de volgende taken:
● Onderhouden van de contacten met vrijwilligers en taak plichtigen;
● Opstellen als vraagbaak voor de vrijwilliger;
● Ondersteunen van commissies bij het opvullen van vacatures;
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● Op een zo breed mogelijke manier vrijwilligers werven voor de vereniging, voor de commissies
en voor taken en klussen die binnen de vereniging invulling behoeven. Hierbij kunnen diverse
wervingsmethoden worden aangewend.
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Bijlage 2 – Opleidingseisen Technische staf voetbal
Kwalitatief goede begeleiding in de vorm van (selectie-)trainers en begeleiding is onmisbaar. Bij de keuze
van de hoofdtrainer, selectietrainers, overige jeugdtrainers en specialisatie trainers (te noemen: de
technische staf) zal de kwaliteit een leidende rol (gaan) spelen. Daarnaast zal DSOV er naar streven om
binnen de jeugdopleiding zoveel mogelijk kaderleden te hebben die voortkomen uit de eigen
vereniging. Bij gebrek aan onvoldoende beschikbaar kwalitatief goede technische stafleden - mits
passend binnen de vastgestelde begroting - wordt overgaan tot externe inhuur van kandidaten door
middel van een selectieprocedure die de VCT i.s.m. het bestuur zal starten. Het bestuur en de VCT
zullen er naar streven voor alle selectieteams vanaf de O14-1 junioren een ervaren trainer/ coach aan te
stellen.

Opleidingseisen selectietrainers Senioren

Voetbaltechnische opleiding

● De selectietrainer voor het 1e elftal dient in het bezit te zijn van het diploma UEFA A;
● De selectietrainer voor het 2e elftal dient, bij voorkeur, in het bezit te zijn van het diploma UEFA

B.

Opleidingseisen selectietrainers pupillen en junioren (O7 t/m O19):

Voetbaltechnische opleiding

● De Hoofdtrainer dient, bij voorkeur, in het bezit te zijn van het diploma Trainer/Coach II /
UEFA B of Trainer/Coach III met aantoonbare trainerskwaliteiten;

● Voor de pupillentrainers dient bij voorkeur de KNVB opleiding tot pupillentrainer te zijn
afgerond.

Indien er geen kandidaten met dat niveau beschikbaar zijn wordt er gekeken naar de aantoonbare
persoonlijke kwaliteiten en ervaringen als begeleider/trainer en zijn oude spelersniveau. Aan de
hand hiervan beoordeelt de VCT de geschiktheid van de kandidaat.

Ervaring

De Trainer dient aantoonbare ervaring te hebben in het training geven aan een opleidingsteam. Een
eigen voetbalverleden is een pré.

Jeugdtrainers

Junioren vanaf de O17 worden gestimuleerd om pupillentrainer te worden. Daarin worden zij
begeleidt door de TJC.

Plaats in de organisatie

• De Trainers van de junioren en pupillen worden functioneel en operationeel aangestuurd door
de TJC;

• Er zal 2 keer per jaar (december/april) een evaluatiegesprek plaatsvinden met de TJC en een lid
van de VCT;

• De Trainer is bekend met de visie, doelstellingen en uitgangspunten van het
beleidsplan en zal hiernaar handelen.
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Taken en bevoegdheden van Hoofdtrainers jeugd.

Algemeen

• Stelt uit de spelersgroep het selectie elftal samen en coacht dit tijdens wedstrijden;
• Is aanwezig en levert een proactieve bijdrage aan de ontwikkeling van de andere

junioren-elftallen d.m.v. het gevraagd/ongevraagd bijstaan van de trainers/leiders van deze
teams;

• Geeft het goede voorbeeld door gedrag, enthousiasme en gedrevenheid tijdens
trainingen/wedstrijden/begeleiding;

• Stelt de ontwikkeling van de individuele speler centraal, maar verliest het
teambelang daarbij niet uit het oog;

• Evalueert kritisch zijn eigen handelen en bespreekt het resultaat met de TJC;
• Organiseert samen met de leeftijd coördinator ouderbijeenkomsten voorafgaand aan de

start van het seizoen (augustus/september);
• Onderhoudt contacten met de ouders/begeleiders over (ontwikkeling van) spelers;
• Plant de inhoud van zijn trainingsprogramma en -doelstellingen (opstellen jaarplan training);
• Geeft talentvolle spelers uit de niet-selectie elftallen minimaal 1x per maand de

mogelijkheid facultatief mee te mogen trainen.

Coachen

• Maakt de opstelling en bepaalt de speelwijze in overeenstemming met de uitgangspunten;
• Formuleert doelstellingen per wedstrijd en maakt die duidelijk aan de spelers;
• Legt digitaal/schriftelijk verslag van de ervaringen en de aanpassingen van elke wedstrijd

en evalueert het verloop met het team en/of individuele spelers;
• Bij het opstellen van spelers is het beleid dat elke speler het recht heeft om te spelen en dat het

wissel staan via een evenwichtig roulatiesysteem moet gebeuren;
• Presteren als team in de competitie is ook een onderdeel van de jeugdopleiding en

hierbinnen heeft de hoofdtrainer/coach de mogelijkheid zijn wisselbeleid op aan te passen,
echter dit mag een evenredige speeltijd voor iedere speler niet in de weg staan;

• Van de selectietrainer wordt verwacht dat hij vanaf de Onder 15 jarigen (O-15) de
individuele speler als specialist verder ontwikkelt, passend bij de kwaliteiten van de
speler. Dit wordt bewust geoefend in trainingen en uitgevoerd in de wedstrijden;

• Onderhoud zijn kennis en inzicht in jeugdspelers door regelmatig wedstrijden binnen zijn
selectie/leeftijdsgroep te bekijken.

Ondersteunen overige jeugdtrainers

• Is verantwoordelijk voor de begeleiding van de trainers in zijn leeftijdscategorie;
• Inventariseert proactief de behoefte bij jeugdtrainers binnen zijn leeftijdsgroep om een

workshop/training/bijeenkomst te organiseren, waarbij o.a. gesproken wordt over de status
en ontwikkeling van individuele spelers, de knelpunten die jeugdtrainers ervaren bij het
geven van trainingen en de doelen van de gegeven jeugdtrainingen;

• Bij aanwezige behoefte organiseert de hoofdtrainer deze
workshop/training/bijeenkomst;

• Inventariseert proactief de behoefte bij jeugdtrainers binnen zijn leeftijdsgroep op
ontvangen digitale trainingen;

• Stelt bij aanwezige behoefte voorafgaand aan de trainingen zijn trainingen digitaal
beschikbaar voor de overige jeugdtrainers in zijn leeftijdscategorie.
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Begeleiden individuele spelers

• Hanteert een speler volgsysteem m.b.t. de spelers van zijn selectie n.a.v. de trainingen
en wedstrijden en evalueert deze met de VCT;

• Houdt structureel 2x per jaar (of meer) een evaluatie met de individuele spelers van zijn
selectie m.b.t. de bovengenoemde beoordelingen en indien nodig incidenteel vaker;

• Over de inhoud van deze evaluatiegesprekken pleegt de selectietrainer vooraf overleg
met de TJC;

• Is verantwoordelijk voor de betreffende jeugdselectie uit zijn leeftijdscategorie, de
ontwikkeling van de individuele jeugdspeler en dient elke speler als zodanig te begeleiden.
Bespreekt deze ontwikkeling met de speler en de eventuele knelpunten met de TJC en de VCT.
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