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Voorwoord  

Het voetbalbeleidsplan senioren 2014 – 2017 is tot stand gekomen met de inbreng van spelers en 

speelsters uit alle elftallen, trainers, leiders en een aantal passieve leden. 

 

Deze leden hebben een beleidsplan samengesteld dat realistisch is en een goed beeld geeft van de 

vereniging. Het beleidsplan is een goed werkbaar product dat bijdraagt aan de toekomstplannen 

van de vereniging.  

 

Met dit beleidsplan wordt duidelijk de missie en visie van de vereniging weergegeven en op 

welke wijze deze missie en visie kunnen worden gerealiseerd. 

 

De uitvoering van het plan is alleen mogelijk met medewerking van alle leden, ik heb er 

vertrouwen in dat iedereen in onze vereniging zich kan vinden in dit plan en gaat meewerken aan 

de realisatie hiervan. 

 

Ton Floor 

Voorzitter voetbalvereniging Diepenheim 
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1. Samenvatting  

Als basis voor het voetbal beleidsplan 2014-2017 is een interne analyse van voetbalvereniging 

Diepenheim gemaakt. Daaraan hebben 155 leden een steentje bijgedragen door een enquête in te 

vullen. Met de verbeterpunten  uit de enquête zijn vertegenwoordigers van alle 

vertegenwoordigende elftallen onder leiding van het bestuurslid voetbalzaken aan de slag gegaan. 

Dit heeft geresulteerd in onderstaande missie: 

Voetbalvereniging Diepenheim draagt zorg voor het beoefenen van voetbal door haar leden door 

het creëren van een optimale en sportieve omgeving zowel in prestatief als in recreatief opzicht.  

Vervolgens is in de visie beschreven hoe voetbalvereniging dit gaat bewerkstelligen: 

 De vereniging zorgt voor middelen en structuur om alle individuele leden de voetbalsport 

op hun eigen niveau optimaal te kunnen laten beoefenen. 

 De vereniging stimuleert het vrouwenvoetbal  

 De vereniging ontplooit activiteiten die goed aansluiten bij de wensen van haar leden 

Het voetbal beleidsplan 2014- 2017 geeft een overzicht van  middelen en actiepunten om 

genoemde ambities te realiseren. Voor het herenvoetbal is de ambitie dat het eerste herenelftal 

binnen 5 jaar structureel in de 4e klasse voetbalt. Hiervoor wordt een technisch coördinator 

senioren aangesteld, worden spelers van seniorenteams in categorieën verdeeld en wordt een 

jeugdselectieteam opgericht (onder 21 of 23). De overgang van junioren naar senioren gaat 

hierdoor soepeler verlopen. 

De ambitie voor het eerste vrouwenelftal is structurele handhaving bij de bovenste plaatsen in de 

3e klasse. Om dit te realiseren zoeken vrouwen contact met andere verenigingen in de regio om 

het vrouwenvoetbal verder uit te breiden en de oprichting van een tweede vrouwenelftal mogelijk 

te maken. Door het oprichten van een TC vrouwenvoetbal krijgt het vrouwenvoetbal een nog 

betere plek in de organisatie van voetbalvereniging Diepenheim. 

 

Respect is een belangrijk thema bij voetbalvereniging Diepenheim. Om dit te bevorderen worden 

vertrouwenspersonen (m/v) benoemd. Er worden uitingen van Respect langs de lijn, in de 

kleedkamers, in de kantine, op de aanvoerdersbanden en op de website aangebracht. En tijdens 

het reguliere overleg met leiders en trainers zal “het omgaan met calamiteiten en excessen” een 

vast agendapunt zijn. 

 

Om de communicatie tussen kaderleden en spelers te verbeteren worden de volgende maatregelen 

genomen. De wedstrijdsecretaris nodigt twee keer per jaar de scheidsrechters uit voor een 

evaluatiebijeenkomst. Het bestuurslid voetbalzaken zorgt ervoor dat voor alle seniorenteams 

minimaal één keer per seizoen een evaluatie wordt gehouden. En er worden mogelijkheden 

geboden voor ontwikkeling van kader en trainers. Tenslotte worden andere vormen van 

voetbalactiviteiten zoals 7x7 en  zaterdagvoetbal nader onderzocht. 
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2. Algemene informatie voetbalvereniging Diepenheim  

Op 9 december 1929 is de vereniging opgericht onder de naam Sportvereniging D.S.V.  

De naam wordt later veranderd in voetbalvereniging Diepenheim. Achtereenvolgens wordt er 

gevoetbald op de Hoge Weide, de Vetweide, sportveld Roelofsen en Ruimersdijk.  

  

Sinds 20 augustus 1980 speelt de club op het gemeentelijke sportpark De Koppel waar  

het over een eigen accommodatie beschikt. De club heeft talrijke jaren gespeeld in de 1e of 2e 

klasse van de afdeling Gelderland (GVB) van de KNVB. Sinds 2001 spelen alle teams in district 

Oost van de KNVB. Het eerste team speelt in de vijfde klasse. De clubkleuren zijn: wit shirt, 

blauwe broek en blauwwitte kousen. Per 1 september 2014 heeft de vereniging 340 leden 

waarvan 130 jeugdleden. 

Bestuursorganisatie  

 Zie voor de organisatiestructuur van voetbalvereniging Diepenheim bijlage 1  

Actuele informatie  

Actuele informatie wordt gepubliceerd op de website www.vvdiepenheim.nl. Daarnaast wordt er 

maandelijks na elke bestuursvergadering door het hoofdbestuur een nieuwsbrief verstuurd. Er is 

informatie beschikbaar over:  

 Leden diverse commissies  

 Coördinatoren, leiders en overige vrijwilligers  

 Invulling vacatures 

 Trainingstijden  

 Nieuws  

 Activiteiten  

 Teams  

 Lidmaatschap en Contributie  

 Bestuur en aanspreekpunten  

Het bestuur  

Het bestuur van voetbalvereniging Diepenheim bestaat uit:  

 Voorzitter  

 Secretaris (inclusief ledenadministratie) 

 Penningmeester 

 Bestuurslid technische zaken 

 Bestuurslid kantinezaken 

 Bestuurslid PR en sponsorzaken 

 Bestuurslid voetbalzaken 

 Bestuurslid jeugdzaken (verantwoordelijk voor DEC ’10)  

http://www.vvdiepenheim.nl/
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Technische commissie senioren (TCS) 

 Bestuurslid voetbalzaken (voorzitter heeft tevens zitting in bestuur) 

 Trainer 1e elftal 

 Trainer 2e elftal 

 Trainer A1-elftal 

 Afgevaardigde overige seniorenteams 

 

Jeugdafdeling D.E.C.’10  

D.E.C.’10 is het samenwerkingsverband van de jeugd van voetbalvereniging Diepenheim en 

de Eerste Gelselaarse Voetbal Vereniging (EGVV). De samenwerking is vastgelegd in een 

Jeugdbeleidsplan met als doel: het faciliteren en scheppen van randvoorwaarden die nodig zijn 

voor het optimaal laten functioneren van de jeugdafdeling. De jeugdafdeling van D.E.C. ‘10 

wordt geleid door een jeugdbestuur bestaande uit:  

 Jeugdvoorzitter (voorzitter heeft tevens zitting in bestuur voetbalvereniging Diepenheim)  

 Secretaris 

 Penningmeester  

 Wedstrijdsecretaris 1  

 Wedstrijdsecretaris 2  

 Voorzitter Technische Commissie Jeugd (TCJ)  

 

Per 1 september 2014 heeft D.E.C.’10 de volgende jeugdteams:  

 A1 

 B1 

 C1 en C2 

 D1 en D2 

 E1, E2 en E3  

 F1en F2 

Accommodatie  

Sportpark De Koppel is gelegen aan de Quantstraat te Diepenheim, en heeft de beschikking over:  

 3 velden waarvan één met verlichting  

 1 oefenhoek  

 6 kleedkamers  

 2 kleedkamers voor de scheidsrechter  

 Ballenberging  

 Parkeerplaats voor 50 auto’s  

 Kantine voor 150 bezoekers  

 Vergaderruimten  

 Massageruimte  

 Ruimte voor sportkleding  
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3. Interne analyse  

In december 2013 heeft voetbalvereniging Diepenheim een enquête gehouden onder spelers, 

supporters, ouders, vrijwilligers, sponsoren en technisch kader (trainers en leiders) met als doel 

een breed gedragen beeld te krijgen van de vereniging. In totaal hebben 155 leden de enquête 

ingevuld waardoor de resultaten als representatief mogen worden beschouwd. Met de resultaten 

van de enquête is onderstaande interne analyse opgesteld. Deze interne analyse is gebruikt voor 

het opstellen van een missie en visie met bijbehorende doelstellingen.    
 

Positieve aspecten 

 Leden zijn over het algemeen tevreden over de vereniging 

 Gezellige vereniging 

 Talentvolle jeugd 

 Opgeleid en enthousiast kader   

 Sociale en sympathieke vereniging   

 Overleg met andere voetbalclubs uit Hof van Twente (vanuit federatie) 

 

Verbeterpunten 

 Overgang van de jeugd naar de senioren 

 Uitbreiden activiteiten (met een zaterdagelftal, zaalvoetbal, 7x7 voetbal en 

winterstopactiviteiten) 

 De manier waarop de vereniging met alle teams wil voetballen is niet voor iedereen 

duidelijk 

 Spelniveau  

 Spelsysteem en trainingssystematiek 

 Te weinig (assistent) scheidsrechters  

 Spelers die stoppen uitnodigen voor gesprek  

 

Aandachtspunten 

 Communicatie tussen jeugdkader en seniorenkader 

 Studie in combinatie met voetbal 

 Het behouden van talentvolle spelers 

 

Uitdagingen 

 Vrouwenvoetbal in stand houden 

 Ambitieniveau bijstellen (onderbouwd door TCS) 

 Oprichten TC vrouwenvoetbal  
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4. Missie en visie voetbalvereniging Diepenheim 2014 -2017 

Missie 

Voetbalvereniging Diepenheim draagt zorg voor het beoefenen van voetbal door haar leden door 

het creëren van een optimale en sportieve omgeving zowel in prestatief als in recreatief opzicht.  

Visie 

 De vereniging zorgt voor middelen en structuur om alle individuele leden de voetbalsport 

op hun eigen niveau optimaal te kunnen laten beoefenen. 

 De vereniging stimuleert het vrouwenvoetbal  

 De vereniging ontplooit activiteiten die goed aansluiten bij de wensen van haar leden 
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5. Doelstellingen en middelen 

Doelstellingen voortkomend uit de visie: 

 Er is respect voor iedereen 

 Het risico op calamiteiten en excessen is geminimaliseerd 

 Binnen vijf jaar voetbalt het eerste herenelftal structureel in de 4e klasse 

 Het eerste vrouwenelftal handhaaft zich structureel bij de bovenste plaatsen in de 3e 

klasse 

 Er worden nieuwe voetbalactiviteiten opgezet  

 Er zijn voldoende clubscheidsrechters en grensrechters 

 

Middelen om de doelstellingen te bereiken 

 Er wordt een technisch coördinator senioren aangesteld 

 Spelers van seniorenteams worden in categorieën verdeeld  

 Er wordt een jeugdselectieteam opgericht (onder 21 of 23) 

 Vrouwen zoeken contact met andere verenigingen in de regio om het vrouwenvoetbal 

verder uit te breiden om de oprichting van een tweede vrouwenelftal mogelijk te maken 

 Er komt een TC vrouwenvoetbal 

 Er komen vertrouwenspersonen (m/v) binnen de vereniging 

 Er worden uitingen van Respect langs de lijn, in de kleedkamers, in de kantine, op de  

aanvoerdersbanden en op de website aangebracht 

 Voor trainers en leiders wordt één avond per seizoen over omgaan met calamiteiten en 

excessen georganiseerd 

 De wedstrijdsecretaris nodigt twee keer per jaar de scheidsrechters uit voor een 

evaluatiebijeenkomst 

 Het bestuurslid voetbalzaken zorgt ervoor dat voor alle seniorenteams minimaal één keer 

per seizoen een evaluatie wordt gehouden 

 Onderzoeken van andere vormen van voetbalactiviteiten (bijvoorbeeld 7x7, 

zaterdagvoetbal 

 Er wordt naar mogelijkheden gezocht om de communicatie te verbeteren 
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6. Selectiebeleid heren 

Voetbalvereniging Diepenheim streeft er naar om het eerste elftal binnen vijf jaar in de 4e klasse 

te laten voetballen. Er wordt op basis van kwaliteiten geselecteerd. Op deze wijze wil 

voetbalvereniging Diepenheim iedereen op zijn of haar niveau laten voetballen. Een nieuwe 

(hoofd)trainer wordt op de hoogte gesteld van het gevoerde beleid binnen voetbalvereniging  

Diepenheim. Het bestuurslid voetbalzaken ziet toe op dit beleid en grijpt waar nodig in. Het 

selectiebeleid wordt als volgt georganiseerd. 

Teamindeling van de herenelftallen 

De teamindeling van de herenelftallen wordt door de Technische Commissie Senioren (TCS) 

bepaald. Omdat de kwaliteit van het eerste elftal deels afhankelijk is van het niveau van de lagere 

elftallen is het belangrijk dat er in deze elftallen balans en stabiliteit wordt bewerkstelligd, 

waarbij sfeer een belangrijke factor is. De totstandkoming van de indeling van de lagere elftallen 

zal daarom in goed overleg met alle betrokkenen gaan. 

Om tot een goede indeling te kunnen komen worden spelers bij de teamindeling in vier groepen 

geplaatst. Deze indeling is vertrouwelijk en alleen bij TCS en betrokken speler bekend.   

Groep A: basisspeler eerste elftal 

Indien een speler voldoende kwaliteiten bezit om direct basisspeler in het eerste elftal te worden 

of daadwerkelijk een meerwaarde voor het eerste elftal is. 

 

Groep B: selectiespeler 

Als een speler niet direct een basisspeler is in het eerste elftal, is het voor de ontwikkeling van 

deze speler goed om zoveel mogelijk speelminuten in het tweede elftal te maken. 

 

Groep C: in potentie selectiespeler 

Indien een speler niet direct in aanmerking komt voor de selectie, maar hier wel tegen aan zit, 

wordt deze in groep C geplaatst. De mogelijkheid bestaat dat deze speler gedurende het seizoen  

in groep B wordt geplaatst. 

 

Groep D: speler lager elftal 

Spelers die niet voor groep A, B of C in aanmerking komen worden in groep D geplaatst. 

Een speler heeft gedurende het seizoen de mogelijkheid om in een andere groep terecht te komen. 

Dit zal door de TCS in overleg met de betreffende leiders en trainers worden beoordeeld. Indien 

het een speler uit de jeugd betreft, zal dit in overleg met de Technische Commissie Jeugd (TCJ) 

gebeuren. Een speler dient dan zowel technisch als tactisch uit te blinken in zijn eigen team en 

basisspeler in het eerste elftal te worden. Indien blijkt dat een basisplaats niet haalbaar is wordt de 

speler weer bij de jeugd geplaatst. 
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Indien een speler meerdere jaren achter elkaar in groep B of C actief is, moet door de TCS 

beoordeeld worden of deze speler de ontwikkeling van andere (jonge) spelers niet in de weg staat 

en in groep D geplaatst moet worden. Dit in goed overleg met de betreffende speler. 

De teamindeling wordt aan het eind van het lopende seizoen bekend gemaakt, zodat elke speler 

weet waar en wanneer hij of zij verwacht wordt aan het begin van volgend seizoen. Deze 

teamindeling is niet bindend en er kunnen gedurende de zomerstop, dan wel gedurende de 

competitie, wijzigingen in de teamindeling plaatsvinden. 

Om de ontwikkeling van spelers te stimuleren worden er door de hoofdtrainer, de trainer van het 

tweede elftal, een leider en een vertegenwoordiger van TCS tweemaal (september en januari) per 

seizoen gesprekken met alle spelers gehouden. Tijdens deze gesprekken worden persoonlijke 

doelen gesteld, zodat een speler de kans krijgt om zich hierin te ontwikkelen. De trainer zorgt er 

op trainingen en tijdens wedstrijden voor dat deze speler daar ook de kans voor krijgt en dat de 

speler hier ook op gecoacht wordt. 

Trainingen 

De selectie traint minimaal twee keer per week, dit kan in onderling overleg tussen spelers en 

trainers vaker zijn. De overige teams trainen één keer per week. 
 

Wedstrijden 

Het eerste elftal kan bij een tekort aan spelers een beroep doen op spelers uit het tweede elftal en 

uit de A-jeugd. Voor het tweede elftal geldt dat bij een te kort aan spelers, een beroep kan worden 

gedaan op spelers uit de A-jeugd en lagere senioren elftallen. Als het een A-speler betreft dan 

gaat dit in overleg met de hoofdtrainer van de A-jeugd. De trainer van de A- jeugd heeft een 

doorslaggevende stem. De inzet van spelers uit de lagere seniorenelftallen wordt donderdagavond 

tijdens de elftal indeling besproken (zie ook hoofdstuk 9). 

 

Overgang junioren naar senioren 

De TCS bepaalt de teamindeling en bevordert een goede overgang van de junioren naar de 

senioren. Vanuit de TCJ wordt bepaald wie er overgaan naar de senioren op leeftijd en op basis 

van capaciteit in overleg met TCS. Hierbij is de individuele begeleiding van de jeugdspeler 

belangrijk. De opvang van een junior bij de senioren is een belangrijke taak voor (hoofd)trainer, 

leider, technisch coördinator en bestuurslid voetbalzaken.  

 

Om de overgang van junioren naar senioren zo goed mogelijk te laten verlopen trainen vanaf de 

winterstop de spelers uit de junioren, van wie het aannemelijk is dat ze het seizoen erop bij de 

selectie komen te spelen, één keer in de week mee bij de selectie.  

 

Voor trainers van het eerste en tweede elftal is het belangrijk om jeugdspelers vertrouwen te 

geven, te helpen in het leerproces en te zorgen voor prestatie en plezier. Evaluatie tussen TCJ, 

(hoofd)trainer en betreffende overgekomen jeugdspeler over voortgang en prestatie is hierbij 

belangrijk. Een dergelijke evaluatie zal in januari en mei plaatsvinden. 



13 

 

 

Er kan zich een noodgeval voordoen, zoals een gebrek aan spelers bij de senioren. Die gevallen 

moeten adequaat opgelost worden door elftallen compleet te maken. Dit moet beperkt blijven tot  

incidenten, waardoor het beleid op zich niet verandert. Ook bij dergelijke noodgevallen blijven de 

regels over  de inzet van spelers van kracht. 

 

Jeugdselectieteam (onder 21of 23) 

Er wordt een onder 21 of 23 jeugdteam binnen voetbalvereniging Diepenheim of DEC’10 

samengesteld om de ontwikkeling van spelers te stimuleren. Dit team bestaat uit spelers uit het 

eerste elftal, tweede elftal, A1-elftal en spelers van een B1-elftal. Dit elftal zal per seizoen 

minimaal drie wedstrijden spelen, al dan niet in KNVB verband. 
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7. Selectiebeleid vrouwen 

Iedereen op haar eigen niveau laten voetballen is het uitgangspunt van het selectiebeleid bij 

vrouwenvoetbal. Voetbalvereniging Diepenheim streeft ernaar om een tweede vrouwenelftal op 

te richten. Ook komt er een TC vrouwenvoetbal en wordt de samenwerking met omliggende 

verenigingen geïntensiveerd. 

Teamindeling 

Iedere speelsters krijgt de mogelijkheid om mee te trainen en competitiewedstrijden te spelen met 

het eerste vrouwenelftal van voetbalvereniging Diepenheim. Bij het selecteren van speelsters 

voor de competitiewedstrijden wordt rekening gehouden met kwaliteit, trainingsopkomst en 

inzet. Deze factoren worden voorafgaand aan iedere competitiewedstrijd opnieuw gewogen en op 

basis van die afweging wordt door de trainer een opstelling gemaakt. 

 

Door een tweede vrouwenelftal op te richten kunnen meer speelsters op het gewenste niveau 

voetballen. Om de teamindeling, de overstap van jeugd naar senioren en toekomstige 

samenwerking met andere verenigingen verder te ontwikkelen wordt de organisatie met ingang 

van seizoen 2014/2015 uitgebreid met een TC vrouwenvoetbal onder voorzitterschap van 

bestuurslid voetbalzaken.   

 

Trainingen  

Het vrouwenelftal traint minimaal twee keer per week, dit kan in onderling overleg tussen 

speelsters en trainer vaker zijn. Er wordt getraind op dinsdag en donderdagavond. In overleg 

tussen speelsters en trainer kan hier incidenteel van afgeweken worden. Van speelsters wordt 

verwacht dat zij aanwezig zijn op beide trainingsavonden. Wanneer een speelster afwezig is bij 

een training wordt de trainer hierover tijdig en persoonlijk ingelicht door de desbetreffende 

speelster.  

Wedstrijden  

Thuiswedstrijden worden gespeeld op zondag en zullen doorgaans om 11.00 uur aanvangen.   

Overstap van jeugd naar senioren 

Talentvolle speelsters voetballen zo lang mogelijk in de jeugd. Dat kan in een meisjesteam of 

gemengd team. Per individu wordt in overleg met de speelster, haar ouders en het kader bekeken 

op welk moment de overstap naar de senioren gemaakt kan worden. Speelsters waarbij een 

overstap op korte termijn aan de orde is, gaan één keer per week mee trainen en deelnemen aan 

oefenwedstrijden van het eerste vrouwenelftal. 

 

Wanneer de overstap wordt gemaakt van de jeugd naar de senioren is het wenselijk om minimaal 

twee speelsters tegelijk over te laten gaan. Na de overstap worden bij het eerste vrouwenelftal 

twee personen aangewezen als “contactpersoon”. Deze contactpersonen zijn de spil in de 

communicatie tussen; speelster(s), vrouwenelftal, trainer en bestuur. De contactpersoon begeleidt 
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het meisje tijdens de eerste seizoenshelft. Maakt haar wegwijs binnen de seniorenafdeling van de 

club, gewoontes en gebruiken van het team en draagt zorg voor opname in de groep. 

 

Samenwerking vrouwenvoetbal omliggende clubs 

Wanneer je als club over een gering aantal speelsters beschikt is het bijna niet mogelijk om te 

selecteren op niveau, leeftijd en wensen. Op dit moment is het voor voetbalvereniging 

Diepenheim niet haalbaar om iedere speelster op het gewenste niveau te laten voetballen. Om de 

speelsters binnen de club een passend voetbalaanbod te bieden wordt aangesloten bij clubs uit de 

nabije omgeving die met hun geringe aantal meisjes ook weinig mogelijkheden hebben (zie 

KNVB, het meisje centraal). De KNVB biedt de mogelijkheid om teams van verschillende 

verenigingen samen deel te laten nemen aan de competitie. Daarbij blijven speelsters lid van hun 

eigen voetbalvereniging. 

 

Voetbalvereniging Diepenheim neemt het initiatief om speelsters te behouden en met plezier te 

laten voetballen. De TC vrouwenvoetbal buigt zich over de mogelijkheden tot samenwerking in 

de nabije omgeving (zie “Voorwaarden samenwerkingsverbanden KNVB”). 
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8. Respect, sportiviteit en gedragsregels 

Clubscheidsrechters, grensrechters, leiders, trainers en bestuursleden zijn net als vele andere 

vrijwilligers belangeloos bezig om voor iedereen het voetbal met veel spelplezier mogelijk te 

maken. Voetbalvereniging Diepenheim en haar leden vinden daarbij respect en sportiviteit 

belangrijk. Daarom zijn er gedragsregels opgesteld, worden vertrouwenspersonen benoemd en 

worden er uitingen van respect aangebracht. 

 Gedragsregels voetbalvereniging Diepenheim 

o Uitgangspunt is dat een speler/speelster het hele seizoen (een jaar) afrondt 

o Er is respect voor leiders, medespelers, publiek, scheidsrechter, grensrechters en 

tegenstanders 

o Speler/speelster toont sportiviteit 

o Speler/speelster neemt deel aan trainingen en wedstrijden 

o Speler/speelster  is op tijd aanwezig  

o Speler/speelster  is zuinig op spel- en kledingmaterialen 

o Speler/speelster  maakt kleedkamers schoon 

o Speler/speelster  maakt melding van schade 

o Speler/speelster gaat verantwoord om met waardevolle spullen 

o Speler/speelster helpt met opruimen trainingsmateriaal 

 Leden binnen de vereniging moeten elkaar op deze gedragsregels aanspreken en indien 

nodig een melding maken bij het bestuur. Hieronder valt ook het gedrag van ouders, 

leiders en toeschouwers 

 Bij het overtreden, of het niet naleven van deze regels kunnen er maatregelen worden 

getroffen door het bestuur 

 Sportief coachen bevordert de naleving van de gedragsregels. Hierbij gaat het om de 

begeleiding die een positieve rol kan spelen bij de opvoedkundige taak en de 

ontwikkeling van de (jeugd)spelers/speelsters (zie bijlage 1). 

 Er worden vertrouwenspersonen (M/V) binnen de vereniging benoemd. Deze wordt 

aangewezen door het bestuur. Bij sociale problemen van een speler is de 

vertrouwenspersoon het centrale aanspreekpunt en deze zorgt voor de 

informatieverstrekking naar de voorzitter van de vereniging 

 Er worden uitingen van respect langs de lijn, in de kleedkamers, in de kantine, op de 

aanvoerdersbanden en op de website aangebracht 

 Trainers, leiders, bestuursleden, clubscheidsrechter, clubgrensrechters en vrijwilligers 

hebben een voorbeeld functie 

 Tijdens het reguliere overleg met leiders en trainers zal “het omgaan met calamiteiten en 

excessen” een vast agendapunt zijn. 
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9. Taken en verantwoordelijkheden 

In dit hoofdstuk worden de verschillende functies en de belangrijkste taken en 

verantwoordelijkheden benoemd op voetbaltechnisch gebied binnen voetbalvereniging 

Diepenheim. In de bijlagen 2 t/m 6 zijn de volledige omschrijvingen te vinden. Alle personen 

handelen conform de uitgangspunten van het voetbalbeleidsplan. Voor het aanstellen van 

(hoofd)trainers zijn interne procedures opgesteld. Deze zijn via de Technische Commissie 

Senioren (TCS) raadpleegbaar. 

 

Bestuurslid Voetbalzaken 

Het bestuurslid voetbalzaken heeft als belangrijkste taak om de kaders van dit voetbalbeleidsplan 

te bewaken. Daarnaast is het bestuurslid voetbalzaken de schakel tussen het hoofdbestuur en de  

TCS. Het bestuurslid voetbalzaken heeft een bemiddelende rol indien er zich op voetbaltechnisch 

gebied conflicten voordoen. Daarnaast zorgt het bestuurslid voetbalzaken voor een evaluatie 

onder alle seniorenteams. Het bestuurslid voetbalzaken brengt verslag uit aan het hoofdbestuur en 

bij de TCS. Het bestuurslid voetbalzaken legt verantwoording af bij het hoofdbestuur. 

 

Technisch coördinator senioren 

Een belangrijke taak van de technisch coördinator senioren is het begeleiden van jeugdspelers die 

doorstromen naar de senioren. De technisch coördinator senioren is verantwoordelijk voor een 

goede doorstroming van alle spelers binnen de verschillende seniorenteams. De technisch 

coördinator senioren legt verantwoording af aan het bestuurslid voetbalzaken en wordt 

aangestuurd door TCS. 

 

Hoofdtrainer 

De hoofdtaak van de hoofdtrainer is om voor het eerste elftal minimaal twee keer in de week de 

training te verzorgen en op wedstrijddagen het eerste elftal te begeleiden. Belangrijk is ook het op 

de juiste wijze begeleiden en het beter laten voetballen van de spelers en teamverband te 

creëren/optimaliseren. De hoofdtrainer is er verantwoordelijk voor dat spelers zich op een 

correcte wijze gedragen en treedt waar nodig corrigerend op. De hoofdtrainer is verantwoording 

verschuldigd aan het bestuur en wordt aangestuurd door de TCS. 

 

Overige trainers 

De trainers hebben als belangrijkste taak om training(en) voor zijn of haar team te verzorgen, 

waarbij spelvreugde belangrijk is. De trainers zijn er verantwoordelijk voor dat spelers zich op 

een correcte wijze gedragen en treden waar nodig corrigerend op. De trainers worden 

aangestuurd door TCS en leggen aan hen ook verantwoording af. 
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Leiders 

Een leider heeft als taak om het team bij zowel uit- als thuiswedstrijden te begeleiden. De leider 

is verantwoordelijk voor alle randvoorwaarden tijdens de wedstrijddag om een team te kunnen 

laten spelen. De leider is er verantwoordelijk voor dat spelers zich op een correcte wijze gedragen 

en treedt waar nodig corrigerend op. De leider heeft een rol in de communicatie tussen het 

bestuur en de leden. De leider heeft een mobiliserende, enthousiasmerende en bindende functie. 

De leider werkt samen met de trainer van het team en wordt aangestuurd door TCS en legt aan 

hen ook verantwoording af. 

 

Keeperstrainer 

De keeperstrainer heeft als taak om training te geven aan de keepers van het A1 elftal en de 

keepers van de selectie. De keeperstrainer is mede verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de 

keeper. De keeperstrainer legt verantwoording af aan en wordt aangestuurd door TCS. 

 

Verzorger 

De belangrijkste taak van de verzorger is het verzorgen van (geblesseerde) spelers. De verzorger 

zorgt ervoor dat geblesseerde spelers minimaal eenmaal per week bij hem of haar een afspraak 

kunnen maken. De verzorger wordt aangestuurd door het hoofdbestuur en legt daar ook 

verantwoording aan af. 

 

Wedstrijdsecretaris 

De wedstrijdsecretaris is verantwoordelijk voor de organisatie van wedstrijden. De 

wedstrijdsecretaris legt verantwoording af aan en wordt aangestuurd door TCS. 

 

Scheidsrechter 

De scheidsrechter heeft als taak het in goede banen leiden van een wedstrijd. Bij calamiteiten 

heeft de scheidsrechter de verantwoordelijkheid om dit te bespreken met de wedstrijdsecretaris 

en/of bestuurslid voetbalzaken. De scheidsrechter wordt aangestuurd door de wedstrijdsecretaris 

en legt verantwoording aan af aan het bestuur. 

 

Grensrechters 

De grensrechter heeft als belangrijkste taak om de scheidsrechter tijdens de wedstrijd te 

assisteren.  
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10. Communicatie 

Een goede communicatie tussen de verschillende kaderleden en spelers is van groot belang en 

kan problemen voorkomen. Om de communicatie te verbeteren worden de volgende maatregelen 

genomen. 

Laatste training voor de wedstrijd 

De laatste training voor de wedstrijddag komen de leiders en trainers van de senioren elftallen bij 

elkaar om de teamindeling voor de komende wedstrijddag te bespreken. Op uitnodiging kan het 

bestuurslid voetbalzaken hierbij aansluiten. Indien een speler bij een ander elftal dan gebruikelijk 

meespeelt dan bespreekt de leider dit persoonlijk met de betreffende speler. 

 

Bijeenkomst kaderleden 

Twee keer per seizoen (in december en mei) wordt er een evaluatiebijeenkomst georganiseerd 

waar alle kaderleden van de senioren van voetbalvereniging Diepenheim voor worden 

uitgenodigd. Het bestuurslid voetbalzaken informeert hierover het hoofdbestuur. Tevens wordt 

tijdens deze avonden actief geïnventariseerd wie er komend seizoen actief blijft als kaderlid. Bij 

het aantreden van nieuwe kaderleden vindt er altijd een oriënterend gesprek plaats met het 

bestuurslid voetbalzaken. Hierbij worden taken en verwachtingen besproken. 

 

Rol wedstrijdsecretaris  

De wedstrijdsecretaris heeft als hoofdtaak leiders en trainers op de hoogte te brengen van 

wedstrijden die zijn gepland. Ook is de wedstrijdsecretaris degene die in overleg met de KNVB 

wedstrijden verplaatst en baaldagen aanvraagt. De wedstrijdsecretaris is verantwoordelijk voor de 

benoeming van scheidsrechters en is klankbord en aanspreekpunt tussen bestuur en 

scheidsrechters. De wedstrijdsecretaris nodigt één keer per jaar de scheidsrechters uit voor een 

evaluatiebijeenkomst.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bijlage 1: 

 

 

 

 



 

 

Bijlage 2: Taakomschrijving Technisch coördinator 

Functie taken: 

 Het bezoeken van wedstrijden en trainingen 

 Regelmatig contact hebben met trainers en begeleiders 

 Regelmatig contact met spelers 

 Aanspreekpunt voor ouders/trainers/spelers 

 Zitting nemen in de T.C. 

 Trainers/spelers aanspreken als zij zich niet aan de afspraken houden 

 Voorstellen uitwerken procedure aanstellen trainers en/of begeleiders 

 Het actief begeleiden indeling teams 

 Het actief deelnemen aan het structurele overleg tussen trainers/leiders en de T.C. 

 Het instrueren van recreatietrainers 

 Het bewaken en eventueel aanpassen van genoemd voetbalbeleid 

Plaats in de organisatie: 

 De coördinator is verantwoording verschuldigd aan en wordt aangestuurd door 

bestuurslid Technische Zaken. 

Functie eisen: 

 Trainers/ sportopleiding. 

Ervaring: 

 Ervaring in het begeleiden van teams 

 Ervaring in het prestatiegericht voetbal door zelf ooit op niveau gespeeld te hebben of 

ervaring opgedaan te hebben met het begeleiden van selectieteams 

 Ervaring als trainer/coach 

Vaardigheden: 

 Aantoonbare ervaring om met sportende mensen te kunnen omgaan en mee te werken 

 Goede sociale vaardigheden 

 Goede communicatieve en contactuele vaardigheden 

 Het analyseren van een wedstrijd 

 Het objectief beoordelen van spelers en trainer/coach 

 Het overbrengen van beleid binnen voetbalvereniging Diepenheim 

 Inhoudelijke kennis heeft van voetbaltechnische zaken 

 



 

 

Overig: 

 Conformeren aan beleid, zoals aan gegeven in Voetbalbeleidsplan 



 

 

  

Bijlage 3: Functie-/taakomschrijving Trainer selectieteam 

Taken: 

 Het geven van trainingen conform de contractuele overeengekomen uren per week 

 Het begeleiden van eerste team tijdens wedstrijden 

 In overleg met TC zorgen voor begeleider selectieteams 

 Zorg dragen voor goed gedrag van spelers 

 Corrigeren van spelers op negatief gedrag, zowel uitlatingen als voetbaltechnisch 

 Stimuleren van spelers om te komen tot een optimale prestatie 

 Zorg dragen voor ontspanning bij selectieteams 

 Het deelnemen aan structureel overleg trainers en Technische Commissie 

 Beschikbaar zijn voor advies aan andere trainers 

 Zorg dragen voor een goede doorstroming jeugd, in samenwerking met Technische 

Commissies (senioren, jeugd) en trainer A 

 Het  bezoeken van een aantal wedstrijden A jeugd 

 Minimaal 3x per seizoen formeel overleg met trainer A 

 het verbeteren van ontwikkeling  van zowel speler als team 

 Het aanwezig zijn bij overleg op donderdagavond voor wedstrijden daaropvolgend 

weekend 

 Is verantwoordelijk voor het materiaal 

 Trainer en leider zijn eindverantwoordelijk voor gang van zaken voor, tijdens en na 

trainingen en wedstrijden 

 2x per seizoen formeel (functionering-)gesprek met voorzitter Technische Commissie.  

 2 x per seizoen een individueel gesprek  met eerste jaar-senioren 

 Overleg met wedstrijdsecretaris voorbereidingsprogramma seizoen 

 Uitvoering geven aan het jeugdbeleidsplan wat betreft de overgang jeugdspelers naar 

senioren 

 Goede en duidelijke tactische bespreking en coaching 

Plaats in organisatie: 

 De trainer is wordt aangestuurd door voorzitter Technische Commissie en is 

verantwoording verschuldigd aan bestuur  

Diploma: 

 Beschikt over minimaal diploma TC III 

Ervaring: 



 

 

 Ervaring op gelijkwaardig niveau 

 Antoonbare ervaring om met spelers uit diverse leeftijdscategorieën te omgaan en 

werken 

 Trainer geeft het goede voorbeeld in gedrag en taalgebruik 

 Positief langs het veld 

Vaardigheden: 

 Goede communicatieve- en contactuele vaardigheden 

 Goede sociale vaardigheden 

 Flexibel 

 Rustige uitstraling 

Overig: 

 Respect tonen voor tegenstander en scheidsrechter 

 Duidelijke oefenstof 

 Conformeren aan het beleid van voetbalvereniging Diepenheim, zoals verwoord in het 

beleidsplan 



 

 

Bijlage 4:  Functie-/taakomschrijving begeleider selectie team 

 

Taken: 

 

 Begeleiden teams bij uit- en thuiswedstrijden 

 Overleg met trainer over opstelling en tactiek bij afwezigheid trainer 

 Registreren van wisselbeurten 

 Invullen van wedstrijdformulieren 

 Zorg dragen voor goed gedrag van spelers 

 Zorg dragen voor vervoer bij uitwedstrijden 

 Ontvangen van scheidsrechter 

 Ontvangen van leider tegenstander 

 Aanwezig bij evaluatiegesprekken trainer en speler 

 Volgen voortgang jeugdspeler(s) die in een lager senioren team spelen 

Plaats in de organisatie: 

 Wordt aangestuurd door technische Commissie en stemt af met de hoofdtrainer 

Functie eisen:  

 Affiniteit met de vereniging  

 Positieve uitstraling    

Vaardigheden: 

 Goede communicatieve en contactuele vaardigheden. 

 Goede sociale vaardigheden  

 Sterke maar rustige uitstraling 

 Geeft altijd het goede voorbeeld in gedrag en taalgebruik 

 In staat zijn om een team op een rustige manier te coachen en te instrueren 

Diploma: 

 Niet van toepassing 

Leeftijd: 

 Voor deze functie geldt een minimale leeftijd van 21 jaar 

Ervaring: 

 Ervaring in het begeleiden van teams 



 

 

 Ervaring in prestatiegericht voetbal door zelf op niveau gevoetbald te hebben dan wel 

door ervaring opgedaan te hebben met het begeleiden van andere selectieteams 

 Aantoonbare ervaring om met spelers uit diverse leeftijdscategorieën te kunnen 

omgaan en te werken  

 Begeleider geeft altijd het goede voorbeeld in gedrag en taalgebruik 

Referenties: 

 Bij voorkeur ervaring bij voetbalvereniging Diepenheim, dan wel andere vereniging 

Overige: 

 Affiniteit met voetbalvereniging Diepenheim 

 Conformeren aan het beleid van voetbalvereniging Diepenheim, zoals verwoord in het 

beleidsplan 

 Actieve bijdrage aan monitoren en mogelijk aanpassen van het voetbalbeleid. 

 Begeleiders zijn altijd positief langs het veld 

 Indien er wordt gesport, niet roken en geen alcohol 

 Spelers motiveren. Ook voor overige vrijwilligerstaken binnen vereniging 

 

 



 

 

Bijlage 5: Functie-/taakomschrijving overige trainers 

Taken 

 Het geven van trainingen conform de overeengekomen uren per week 

 Zorg dragen voor goed gedrag van spelers.  

 Corrigeren van spelers op negatief gedrag, zowel uitlatingen als voetbaltechnisch 

 Stimuleren van spelers om te komen tot een optimale prestatie 

 Zorg dragen voor ontspanning binnen de teams 

 Het deelnemen aan structureel overleg trainers en Technische Commissie 

 Zorg dragen voor een goede doorstroming jeugd, in samenwerking met Technische 

Commissies (senioren, jeugd) en trainer A 

 Minimaal 3x per seizoen formeel overleg met trainer A 

 Het verbeteren van ontwikkeling  van zowel speler als team 

 Het aanwezig zijn bij overleg op donderdagavond voor wedstrijden daaropvolgend 

weekend 

 Is verantwoordelijk voor het materiaal 

 Trainer en/of leider zijn eindverantwoordelijk voor gang van zaken voor, tijdens en na 

trainingen en wedstrijden 

 2x per seizoen formeel (functionering-)gesprek met voorzitter Technische Commissie 

 2 x per seizoen een individueel gesprek  met eerste jaar-senioren 

 Uitvoering geven aan het jeugdbeleidsplan wat betreft de overgang jeugdspelers naar 

senioren 

 Goede en duidelijke tactische bespreking en coaching  

Plaats in organisatie: 

 De trainer is wordt aangestuurd door voorzitter Technische Commissie en is 

verantwoording verschuldigd aan bestuur  

Ervaring: 

 Ervaring op gelijkwaardig niveau 

 Antoonbare ervaring om met spelers uit diverse leeftijdscategorieën te omgaan en 

werken 

 Trainer geeft het goede voorbeeld in gedrag en taalgebruik 

 Positief langs het veld 

Vaardigheden: 

 Goede communicatieve- en contactuele vaardigheden 



 

 

 Goede sociale vaardigheden 

 Flexibel 

 Rustige uitstraling 

Overig: 

 Respect tonen voor tegenstander en scheidsrechter 

 Duidelijke oefenstof 

 Conformeren aan het beleid van voetbalvereniging Diepenheim, zoals verwoord in het 

beleidsplan 



 

 

Bijlage 6:  Functie-/taakomschrijving begeleider overige teams 

 

Taken: 

  

 Begeleiden teams bij uit- en thuiswedstrijden 

 Overleg met trainer over opstelling en tactiek bij afwezigheid trainer 

 Registreren van wisselbeurten 

 Invullen van wedstrijdformulieren 

 Zorg dragen voor goed gedrag van spelers 

 Zorg dragen voor vervoer bij uitwedstrijden 

 Ontvangen van scheidsrechter 

 Ontvangen van leider tegenstander 

 Aanwezig bij evaluatiegesprekken trainer en speler 

 Volgen voortgang jeugdspeler(s) die in een lager senioren team spelen 

Plaats in de organisatie: 

 Wordt aangestuurd door technische Commissie en stemt af met de (eventuele) trainer 

Functie eisen:  

 Affiniteit met de vereniging  

 Positieve uitstraling    

Vaardigheden: 

 Goede communicatieve en contactuele vaardigheden 

 Goede sociale vaardigheden  

 Sterke maar rustige uitstraling 

 Geeft altijd het goede voorbeeld in gedrag en taalgebruik 

 In staat zijn om een team op een rustige manier te coachen en te instrueren 

Diploma: 

 Niet van toepassing 

Leeftijd: 

 Voor deze functie geldt een minimale leeftijd van 21 jaar 

Ervaring: 

 Ervaring in het begeleiden van teams 



 

 

 Ervaring  door zelf op niveau gevoetbald te hebben dan wel door ervaring opgedaan te 

hebben met het begeleiden van andere teams 

 Begeleider geeft altijd het goede voorbeeld in gedrag en taalgebruik 

Referenties: 

 Bij voorkeur ervaring bij voetbalvereniging Diepenheim, dan wel andere vereniging 

Overige: 

 Affiniteit met voetbalvereniging Diepenheim 

 Conformeren aan het beleid van voetbalvereniging Diepenheim, zoals verwoord in het 

beleidsplan 

 Actieve bijdrage aan monitoren en mogelijk aanpassen van het voetbalbeleid 

 Begeleiders zijn altijd positief langs het veld 

 Indien er wordt gesport, niet roken en geen alcohol 

 Spelers motiveren. Ook voor overige vrijwilligerstaken binnen vereniging 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bijlage 7:  Sportiviteit & Respect bij wedstrijden  

Respecteer de arbitrage! 

Fanatiek mag, sportief moet! 

Fatsoenlijke taal is heel normaal! 

 Wedstrijd (I) 

Er wordt gespeeld volgens de voetbalregels. 

 Wedstrijd (II) 

Speel het voetbalspel op een sportieve manier. Dat betekent sportief gedrag tegenover je 

medespelers, de tegenstanders en de (assistent)scheidsrechter. 

 Team 

Gedraag je je als een teamspeler: scheld niet op je medespelers, coach, trainer, 

(assistent)scheidsrechter, tegenstanders of toeschouwers. 

 Coach (begeleiding) (I) 

Maak duidelijke teamafspraken en voorkom agressief gedrag binnen het team. Wees bij een 

thuiswedstrijd gastvrij voor de tegenpartij. 

 Coach (begeleiding) (II) 

Trainers en leiders coachen vanuit een positieve grondhouding; zij provoceren niet. (hieronder 

vallen ook bestuursleden en andere vrijwilligers) 

 Supporter (ouders) 

Moedig op een positieve manier aan en bekijk de wedstrijd vanachter de (eventuele) 

afrastering. Neem anders gepaste afstand.  

 Reageren op de (assistent)scheidsrechter 

Laat de (assistent)scheidsrechter in zijn of haar waarde, ook als je het niet eens bent met een 

beslissing. 

 Na afloop 

Na afloop van een wedstrijd wordt de tegenstander bedankt voor de wedstrijd en eventueel 

gecomplementeerd met het vertoonde spel of overwinning. Ook de scheidsrechter wordt 

hierbij niet overgeslagen. 


