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1 Inleiding 
 

Dit beleidsdocument maakt onderdeel uit van het geheel aan beleidsstukken die zijn samengesteld om 
zoveel als mogelijk de uitgangspunten van beleid opgesteld voor SC Everstein vast te leggen. 
Op dit specifieke document zijn de basisafspraken, vastgelegd in het Beleidsplan Algemeen 2022-
2027, van toepassing. Het Beleidsplan Algemeen is derhalve het vertrekpunt voor dit document. 
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2 SC Everstein visie op voetbal 

 
Voetbal bij SC Everstein is er voor iedereen en draait om voetbalplezier. Voetbalplezier ontstaat 
wanneer jongens en meisjes, jong en oud, selectie en recreatie, met voldoende en juiste begeleiding, 
op hun eigen voetbal- en sociaalniveau kunnen voetballen. Na het plezier en een veilig sportklimaat 
volgt de ontwikkeling van het individu. Met ontwikkeling pak je punten, met punten pak je geen 
ontwikkeling. 
Spelers worden opgeleid, teams ontwikkelen zich. Zo ook bij SC Everstein. De ontwikkeling van het 
individu heeft uiteraard wel een positief effect op de teamprestaties en wordt in het teamproces nooit 
overgeslagen. 
De algemene doelstelling van het technisch beleid van SC Everstein laat zich als volgt samenvatten: 
 

• Het doel van SC Everstein is om voorwaarden te creëren zodat de leden met veel plezier de 
sport voetbal kunnen beoefenen. Zowel op recreatief als ook op prestatief niveau zodanig dat 
ieder lid, zonder onderscheid te maken naar geslacht, huidskleur, nationaliteit, religie, 
geaardheid, talent of ambitie, een volwaardig lid van SC Everstein kan zijn. 

• Het creëren van een veilig sportklimaat waarin het voetbal ook uitstekend als recreatiesport 
kan worden beleefd en waar respect voor de tegenstander, scheidsrechters, trainer en 
vrijwilliger hoog in het vaandel staat. 

• Het bevorderen van de ontwikkeling van de individuele voetballer. 

• Hoge kwaliteit van trainingen, begeleiding, scheidsrechter en organisatie na te streven met 
opleidingen en persoonlijke begeleiding. 

• Het voetbal aan te laten sluiten bij de belevingswereld van jeugd en senioren, zodanig, dat de 
speler dit ook als een voetbal leerproces ervaart. 

• De best mogelijke prestatie te leveren en klassering te behalen door de selectiegroepen (zie 
sportieve doelstellingen per categorie). 
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3 Sportieve doelstellingen 
 
De ambitie van SC Everstein is om iedere voetballer op zijn of haar eigen niveau de gelegenheid te 
bieden om het beste uit zichzelf te halen. Het gaat hierbij om de ontwikkeling van techniek en tactiek, 
maar ook om het fysieke en mentale aspect. Feitelijk dus om alles wat invloed heeft op de 
ontwikkeling van onze voetballers. 
Het behalen van een bepaald klasse-niveau van de selectieteams is geen specifieke voorwaarde, maar 
is wel een waarschijnlijke resultante van een goed (technisch) beleid. 
De sportieve doelstellingen van de SC Everstein in zijn algemeen luiden als volgt: 
 

• Ieder lid en team op zijn eigen niveau het beste uit zichzelf laten halen. Het streven is om 
daarbij op zo hoog mogelijk niveau te voetballen. De ambitie is niet leidend maar is een 
resultaat van goed beleid. 

• Het versterken/verbeteren van het technisch kader door middel van het stimuleren van 
opleidingen en het aanstellen van zo veel mogelijk gediplomeerde trainers. 

• Wij streven er naar onze leden te behouden en te zorgen voor een passende doorstroming van 
jeugd naar senioren. 

• Zorgen voor voldoende begeleiding, faciliteiten en technische hulpmiddelen. 

• De sportieve doelstellingen per categorie worden verderop in dit document beschreven.  

• Jaarlijks zal de voortgang en het realiseren van de sportieve doelstellingen worden 
geëvalueerd en getoetst door de TC's en het Bestuur. De conclusies en eventuele 
vervolgacties worden daarbij aan de leden via de algemene ledenvergadering 
gecommuniceerd. 

3.1 Selectie Heren 
 
Uit de herenselectie bij SC Everstein wordt wekelijks door de trainers een 1e en een 2e elftal 
samengesteld. De niet geselecteerde spelers spelen hun wedstrijd in het 3e of in overleg met een lager 
elftal. 
De sportieve doelstellingen van de herenselectie zijn als volgt: 
 

• Het streven is een selectie samen te stellen die uitstraalt en bewijst hoe je met elkaar een 
vereniging vormt en sterk maakt. Voor de leden en supporters betekent dit dat Everstein 1 
herkenbaar is en appelleert aan de in dit beleidsplan gestelde kenwaarden, met zoveel 
mogelijk spelers die doorstromen vanuit de eigen jeugdopleiding/2e elftal. 

• Het technisch beleid van de selectieteams wordt afgestemd op de ambities om een 
seniorenteam op een zo hoog mogelijk niveau te kunnen neerzetten. De selectie ziet in hoe 
belangrijk haar rol is naar onder meer de jeugd, overige senioren, supporters en sponsoren.  

• Het 1e elftal is het vlaggenschip van de vereniging. Qua voetbal (beleving en ambiance) en 
als ‘verenigingsvoorbeeld’. De doelstelling is om op het niveau te komen van een stabiele 2e 
klasse KNVB. De 3e klasse KNVB wordt gezien als de ondergrens. 

• SC Everstein is een vereniging die ervoor kiest om met vooral “eigen spelers”, aangevuld 
met wat spelers van buitenaf te spelen. De TC Senioren heeft na overleg met de technische 
staf hierin een beslissende stem, zonder geldelijke persoonlijke vergoedingen op een zo hoog 
mogelijk niveau te spelen. Waarbij het realistisch is om te beseffen dat de 2e klasse 
momenteel het hoogst haalbare is. De doelstelling van SC Everstein is om alle 
randvoorwaarden (staf, kleding enz.) zo optimaal mogelijk te organiseren waardoor er een 
klimaat ontstaat dat voetballen bij SC Everstein als zeer prettig wordt ervaren, zowel op het 
sportieve als het persoonlijke vlak. 
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• Met een gedegen jeugdopleiding wordt vanuit een goede organisatie getracht om eigen 
jeugdspelers op te leiden voor een selectieteam. Het is wenselijk dat het hoogste team bij de 
jeugd op een zo hoog mogelijk niveau presteert, bij voorkeur 1e klasse niveau waardoor wij 
bovenstaande ambities, bij goede doorstroming naar de senioren, realistisch achten. 

• Hierbij is een goede begeleiding van de SC Everstein selectie door een goed gekwalificeerde 
staf natuurlijk een randvoorwaarde. 

• Het 2e elftal wordt gezien als het opleidingselftal met als doel om in dit team spelers op te 
leiden om eventueel later in het 1e team uit te komen. Daarom heeft dit team in de basis 
eenzelfde visie qua training en speelwijze als Everstein 1. Hier mag afhankelijk van spelers, 
tegenstanders, etc. in overleg met de TC-senioren en de hoofdtrainer van worden afgeweken. 
Tevens heeft dit team als functie een van een blessure terugkomende 1e elftalspeler terug te 
brengen op niveau. De doelstelling is om met dit elftal te spelen op een niveau wat zo kort 
mogelijk aansluit op het 1e elftal. De ondergrens voor het 2e elftal is reserve 2e klasse 
KNVB. 

3.2 Selectie Vrouwen 
 
Uit de vrouwenselectie bij SC Everstein wordt wekelijks een 1e elftal samengesteld. De niet 
geselecteerde speelsters spelen hun wedstrijd in het 2e elftal (indien aanwezig). Ons streven is om op 
korte termijn een 2e team te realiseren. 
De sportieve doelstellingen van de vrouwenselectie zijn als volgt: 
 

• Het streven is een selectie samen te stellen die uitstraalt en bewijst hoe je met elkaar een 
vereniging vormt en sterk maakt. Voor de leden en supporters betekent dit dat Everstein 
Vrouwen 1 herkenbaar is en appelleert aan de in dit beleidsplan gestelde kenwaarden, met 
zoveel mogelijk spelers die doorstromen vanuit de eigen jeugdopleiding. 

• Het technisch beleid van het selectieteam wordt afgesteld op de ambities om een 
vrouwenteam op een zo hoog mogelijk niveau te kunnen neerzetten. De selectie ziet in hoe 
belangrijk haar rol is naar onder meer de jeugd, overige senioren, supporters en sponsoren.  

• Het 1e vrouwenelftal is het vlaggenschip van de vrouwenafdeling van de vereniging. Qua 
voetbal (beleving en ambiance) en als ‘verenigingsvoorbeeld’. De doelstelling moet zijn om 
op het niveau te komen van een stabiele 3e klasse KNVB. De 4e klasse wordt gezien als de 
ondergrens. 

3.3 Overige seniorenteams (heren & vrouwen) 
 
Naast het selectievoetbal is er bij SC Everstein uiteraard voldoende ruimte voor recreatief voetbal voor 
zowel heren als vrouwen, zowel op zaterdag als op de vrijdagavond. 
De sportieve doelstellingen van de overige seniorenteams (vrouwen en heren) zijn als volgt: 
 

• Plezier en ontspanning staan voorop. Wij zorgen voor een klimaat om een maximaal aantal 
leden met plezier hun sport te laten beoefenen en deze leden de ruimte te bieden inzetbaar te 
zijn op een andere wijze binnen SC Everstein, bijvoorbeeld als scheidsrechter, jeugdtrainer 
of in een andere rol als vrijwilliger. 

• Het niveau bij deze elftallen is “van minder belang”, echter hoe hoger het team hoe hoger het 
niveau zou moeten zijn, zeker teams welke tegen de selectie aanzitten, moeten de 
doelstelling hebben een bepaald niveau te willen behalen.  

• Het streven is om het beste uit jezelf en het team te halen. Een stabiel, sportief en prettig 
voetbalteam met respect voor elkaar is de basis om op uiteindelijk op een zo hoog mogelijk 
niveau te kunnen en te willen voetballen. 



Beleidsplan Technisch 2022-2027 SC Everstein Versie 1.0 

7 
 

• Samenwerken en elkaar helpen moet vanzelfsprekend zijn. Het gevoel, samen zijn wij  
SC Everstein, moet de leidraad zijn. 

3.4 Onder 21/23 Elftal 
 
Het onder 21 of onder 23 elftal is er in verschillende vormen. 
 

• O21 of O23 Elftal (zaterdag/KNVB competitieverband). 
 
De O21 en O23 competities vanuit de KNVB bestaan sinds 2020. Deze competities worden gespeeld 
op de zaterdagen. 
De competities zijn opgezet om talenten zich sneller en beter te laten ontwikkelen en hierdoor 
gemakkelijker de stap te laten maken naar het 1e Elftal. Het is wel zo dat deze competities meer 
weggelegd zijn voor de wat grotere verenigingen dan de kleinere. 
Bij SC Everstein zullen we, indien gewenst, gebruik maken van deze extra aangeboden competities. 
Het team valt onder de verantwoordelijkheid van de TC Senioren. 
 
De sportieve doelstellingen worden per seizoen, indien van toepassing, bepaald door de TC Senioren 
in overleg met de TC Jeugd en de Jeugd coördinator (indien aanwezig). 
 

• O23 Elftal (avond/organisatie door clubs onderling). 
 
SC Everstein streeft ernaar om ieder seizoen een representatief O23 (avond) team samen te stellen. Is 
dit gezien het aantal spelers lastig, dan is de keuze om dit niet te doen. Dit om overbelasting, lopende 
het seizoen, te voorkomen en dat het daardoor zijn doel mist. 
 
De sportieve doelstellingen van het O23 elftal is als volgt: 
 

• Jonge spelers ervaring op te laten doen met seniorenvoetbal en daardoor de doorstroming 
naar de senioren te bevorderen/vergemakkelijken. 

• O23 is uitermate geschikt om jonge spelers, welke terugkomen van een blessure of door 
concurrentie wat minder aan spelen toekomen, wedstrijdritme op te laten doen. 

• De uitdaging is om een juiste combinatie te maken van jonge en oudere spelers. 

• Winnen is wenselijk maar ervaring opdoen en beter worden is nog veel belangrijker. Denken 
richting toekomst en niet aan dat ene resultaat. 

 

3.5 Jeugd (jongens & meisjes) 
 
SC Everstein streeft ernaar om al zijn jeugdteams op een zo hoog mogelijk niveau te laten presteren 
zonder dat dit ten koste gaat van het plezier. Het behalen van een bepaald klasse-niveau van de 
selectieteams is geen specifieke voorwaarde, maar is wel een waarschijnlijke resultante van een goede 
opleiding en technisch beleid. 
De bovenbouw van SC Everstein bestaat uit teams (jongens en meisjes) uit de leeftijdscategorieën O13 
t/m O19. 
De onderbouw van SC Everstein bestaat uit teams (jongens en meisjes) uit de leeftijdscategorieën O5-
O6 (peutervoetbal) t/m O12. 
In beide categorieën kan worden gespeeld met zowel jongens, meisjes en als gemengde teams. De 
trend van de laatste jaren is om in de onderbouw steeds meer gemengd te gaan spelen. In de 
bovenbouw is dit minder gebruikelijk. Bij SC Everstein zijn daar wel degelijk mogelijkheden voor, 
echter moet er wel goed worden gekeken naar een gelijk niveau, zowel fysiek als technisch, en wat de 
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wens van de speler(s) of speelster(s) zelf is. In de bovenbouw heeft met name bij de meisjes een eigen 
meisjesteam de voorkeur. Per seizoen wordt bekeken of er voldoende speelsters zijn om een 
meisjesteam te vormen. Bij onvoldoende speelsters worden gemengde teams samengesteld. 
 
 
Wat wil SC Everstein bereiken met de jeugd: 
 
De doelstelling de komende jaren is het streven om in iedere beschikbare leeftijdscategorie minimaal 
één team te kunnen inschrijven. Een tweede doelstelling is om in zoveel mogelijk leeftijdscategorieën 
een tweede of wellicht een derde team te realiseren. 
Een tweede team in een leeftijdscategorie heeft de voorkeur boven een team in elke leeftijdscategorie. 
De TC Jeugd heeft, in samenspraak met de betreffende trainers/ begeleiders, de vrijheid om naar eigen 
inzicht hierin keuzes te maken. 
Om de bovenstaande doelstelling te realiseren, is het de komende jaren van belang om in zowel de 
onderbouw als bovenbouw voldoende aanwas te creëren. 
We zullen dit doen door middel van diverse acties. Te denken valt aan: 
 

• Het organiseren van activiteiten en jeugdtrainingen buiten SC Everstein voor leden en niet 
leden. 

• Het organiseren van diverse voetbal gerelateerde activiteiten op ons sportcomplex voor 
zowel jongens als meisjes waarbij ook niet leden zeer welkom zijn. 

• Het wekelijks geven van voetbaltraining aan peuters/kleuters (O5-O6) op een speelse manier 
met hulp van spelers/trainers van SC Everstein, dit om al in een zo vroeg mogelijk stadium 
kinderen te enthousiasmeren voor het voetbal. 

• Onze naamsbekendheid uitdragen in de dorpen om ons heen, bijvoorbeeld door 
aanwezigheid bij lokale activiteiten. 

• Het creëren van optimale randvoorwaarden, bijvoorbeeld nette kleding (kledingplan), 
voldoende trainers, begeleiders en scheidsrechters. 

• Zorgen voor een prettige en veilige omgeving. 

 

De sportieve doelstellingen van de jeugd in het algemeen luiden als volgt: 
 

• De belangrijkste doelstelling is plezier, om zo het beste uit zichzelf te halen. 

• SC Everstein streeft ernaar dat alle teams te maken krijgen met gelijke behandeling. 
Hierdoor weten en verwachten wij dat de niet eerste teams zich ook zullen ontwikkelen op 
hun niveau. Dit is voor SC Everstein net zo belangrijk als de ontwikkeling van de eerste 
teams. Dit blijft gepaard gaan met plezier, want het resultaat mag in de jeugd nooit ten koste 
gaan van het voetbalplezier. 

• Om het niveau van de jeugdopleiding te verbeteren is het streven om de komende jaren een 
Jeugdcoördinator/ Hoofd Jeugdopleidingen aan te stellen. 

 

 
Sportieve doelstellingen bovenbouw: 
 

• Bij de bovenbouw van de jeugd van SC Everstein is het streven dat ieder eerste jeugdteam 
tot en met de O17 minimaal 3e klasse speelt, indien er een tweede team beschikbaar is. Is er 
geen tweede team beschikbaar, zal de doelstelling afhankelijk zijn van het niveau van het 
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team. 

• Bij het eerste team van de O19 is dit streven minimaal 2e klasse. 

• Met het tweede, derde enz. team is het streven maximaal een klasse achter het opvolgende 
team te spelen, echter is dit geheel afhankelijk van het beschikbare niveau en zal dit per 
periode beoordeeld moeten worden. 

• De meisjesteams hebben als doelstelling om in elke lichting 1e klasse te spelen. 

• Het is ons streven om in het seizoen 2027 met de meeste eerste teams 1e klasse te spelen en 
bij voorkeur de meeste tweede teams in de 2e klasse. Voor de meisjesteams willen wij 
zoveel mogelijk doorstromen naar de 1e en hoofdklasse. 

• Wij realiseren ons wel dat groei randvoorwaardelijk is, zodat iedere lichting minimaal twee 
teams heeft. Dit gecombineerd met een betere opleiding zou deze doelstelling realiseerbaar 
moeten maken. 

 

Sportieve doelstellingen onderbouw: 
 

• Het belangrijkste bij onderbouw is het werken aan het opbouwen van een goed 
voetbaltechnisch niveau, Resultaat is bij deze leeftijdscategorieën van onderschikt belang. 

• De spelers in de onderbouw moeten eerst de “baas” worden over de bal, dit is noodzaak om 
het spel op latere leeftijd zo goed mogelijk te kunnen spelen. Hoe meer tijd er aan het leren 
beheersen van de bal wordt besteed, hoe beter. 

• Belangrijk bij het trainen en begeleiden van spelers in de onderbouw, is het feit dat het ene 
kind het andere niet is. Met elkaar omgaan is een kwestie van ervaring (opdoen). Hiervoor 
bestaat geen handleiding. Er is geen boek waarin oplossingen worden aangedragen. Per kind 
zal de aanpak c.q. een mogelijk probleem anders zijn. Geduld, een gewillig oor en discipline 
zijn in deze situatie erg belangrijk. Gun alle spelers gelijke kansen en probeer ieder kind de 
aandacht te geven, die hij of zij nodig heeft. 
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4 Voetbaltechnische organisatie 
 
De voetbaltechnische organisatie van SC Everstein verloopt volgens het onderstaande organogram. 
 

 
 
Voor alle in dit hoofdstuk beschreven commissies is een bestuursverantwoordelijke aangesteld. 
Deze bestuursverantwoordelijke is verantwoordelijk voor zijn of haar afdeling/commissie en bij 
onoverkomelijke geschillen zijn zij het aanspreekpunt van het bestuur. Tevens moeten zij ervoor 
zorgen dat de commissies op de hoogte zijn van het gevoerde beleid en toezien op de uitvoering 
daarvan. 
De commissies van de voetbaltechnische organisatie bij SC Everstein bestaan per commissie uit 
diverse leden en een voorzitter per commissie. De voorkeur gaat uit naar een oneven aantal 
commissieleden (inclusief voorzitter). 
 
Voor alle commissies geldt dat zij: 
 

• Jaarlijkse een begroting opstellen en afstemmen en laten accorderen door het bestuur. 

• Komen tot een regelmatig overleg en de vastlegging hiervan in notulen, die ook beschikbaar 
worden gesteld aan het bestuur. 

• Zelf nieuwe commissieleden mogen voordragen. Deze worden echter wel getoetst door het 
bestuur. 

 

4.1 Technische commissies 
 
De Technische commissies houden zich bezig met alle teams welke onder hun verantwoordelijkheid 

Scheidsrechters
commissie

Wedstrijdsecretariaat

Strafcommissie

TC-Senioren
Heren

TC-Senioren
Vrouwen

TC-Jeugd
jongens & meisjes

Toernooicommissie

Verzorging

KNVB

Adviseurs

Consul

BESTUUR
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vallen en is daarbij verantwoordelijk voor de aanstelling, begeleiding en evaluatie van de 
trainers/coaches. Voor de overige begeleiding (leiders, grensrechters, enz.) ligt de 
“verantwoordelijkheid” bij de teams en trainers. De TC’s zullen hierin daar waar nodig ondersteunen.  
Daarnaast zorgen de TC’s voor de samenstellingen van de teams. 
Ze is een ondersteuning voor de selectiestaf en onderhoudt goed contact met de (hoofd)trainer(s). 
Tevens is er op gezette tijden overleg tussen de commissies, bijvoorbeeld over het lenen van 
jeugdleden voor de seniorenelftallen. Zo staat bij het lenen van jeugdleden het belang van het individu 
voorop en wordt gekeken of de betreffende jeugdspeler de stap aan kan en verdient. De 
verantwoordelijkheid voor goede communicatie ligt bij beide commissies. 
Tevens zijn de Technische Commissies verantwoordelijk voor het ontwikkelen van een 
voetbaltechnische visie, die aansluit bij de actualiteit en sportbeleving binnen de vereniging en aansluit 
op de beleidsplannen. Deze visie dient jaarlijks te worden voorgelegd aan het bestuur ter beoordeling. 

 
 
Bij SC Everstein werken we met de onderstaande Technische Commissies: 
 

• TC Senioren Heren, verantwoordelijk voor alle seniorenteams. 

• TC Senioren Vrouwen, verantwoordelijk voor alle vrouwenteams. 

• TC Jeugd (Jongen & Meisjes), verantwoordelijk voor alle jeugdteams. 

 

 
Taken geldend voor alle technische commissies: 
 

• Toezicht houden op de trainers dat zij zich aan het gevoerde beleidsplan houden. 

• Evaluatiegesprekken voeren met de trainers en spelers om tot een juiste beslissing te komen 
betreffende aanstellen/verlengen van de trainers. 

• Trainers, betaald en onbetaald, aanstellen inclusief het afhandelen van de financiële 
afspraken, dit alles binnen de door het bestuur goedgekeurde begroting. Contracten worden 
opgesteld en afgehandeld door het bestuur. 

• Indien nodig/gewenst ondersteuning geven aan trainers. 

• Advies geven betreffende de indeling en speeltijden van de elftallen richting het 
wedstrijdsecretariaat. 

• De nieuwe trainers bij hun eerste training opvangen en wegwijs maken met de beschikbare 
materialen. 

• De trainers, indien nodig of gewenst, voorzien van trainingsmethodes. 

• De toernooicommissie adviseren betreffende het organiseren van toernooien. 

• In samenspraak met de trainers de elftallen indelen en zorgen dat deze voor aanvang van het 
seizoen op de website komen te staan. De TC is hierin bepalend. 

• Zorg dragen voor een goed overleg tussen de TC’s om spelers/speelsters, welke overkomen 
vanuit de jeugd, in te delen bij een senioren elftal wat overeenkomt met hun niveau. Een 
onderbouwd advies vanuit de TC Jeugd is hierin belangrijk. TC Senioren en TC Dames zijn 
uiteindelijk bepalend in de teamindeling. 

• In december/januari en mei/juni met alle trainers en coaches het seizoen (tussentijds) 
evalueren. Deze halfjaarlijkse evaluaties zullen in een verslaggeving worden vastgelegd. 
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Taken specifiek voor TC Senioren Heren: 

 
• Trainer aanstellen voor het elftal onder de 21 en/of 23 indien van toepassing. 

• Interne scouting bij de jeugd en lagere elftallen heren. 

 

Taken specifiek voor TC Senioren Vrouwen: 
 

• Interne scouting bij de jeugd en lagere elftallen dames. 

 

Taken specifiek voor TC Jeugd: 
 

• De TC Jeugd stelt trainers en coaches in staat om de jeugdleden met plezier een 
ontwikkeling op het eigen niveau door te laten maken.  

• Interne scouting bij de jeugdelftallen. 

• Ervoor zorgdragen dat alle spelers tijdig in het bezit zijn van een spelregelbewijs. 

• Zorgdragen voor de juiste en uitgebreide informatievoorzieningen en kennismakingen met 
onze club van nieuwe jeugdleden en hun ouders of begeleiders. Dit in samenspraak met de 
vrijwilligers commissie. 

• Ouderavonden organiseren aan het begin van het seizoen. 

• Trainersbijeenkomst organiseren aan het begin van het seizoen. 

Om de trainers en coaches goed te kunnen ondersteunen, organiseert de TC Jeugd bij de start 
van het nieuwe seizoen een trainersbijeenkomst voor alle trainers en coaches. In deze 
bijeenkomst zal de TC Jeugd een aantal accenten leggen voor het komend seizoen, 
bijvoorbeeld als het gaat om trainingsopbouw en coachmethodes. 

 

Bevoegdheden TC’s: 
 

• De TC’s zijn bevoegd om zelf beslissingen te nemen betreffende alle technische zaken 
volgens het beleidsplan en zal deze rapporteren naar het bestuur. 

 
Verantwoordelijkheden TC’s: 
 

• De TC’s zijn verantwoordelijk voor het gehele technische beleid binnen hun afdeling en een 
goede samenwerking met andere voetbalcommissies om tot een voor zowel het lid als de 
vereniging meest optimale beslissing te komen, in lijn met het beleidsplan. 

• De TC’s zijn verantwoordelijk voor het begeleiden en opleiden van trainers en coaches op 
basis van de voetbaltechnische visie. Hiermee wordt de kwaliteit en het plezier van spelers, 
trainers en coaches gewaarborgd. 

 

4.2 Wedstrijdsecretariaat & Scheidsrechterscommissie 
 
Het wedstrijdsecretariaat draagt zorg voor alle activiteiten omtrent de planning van wedstrijden zoals 
veldindeling, wedstrijdschema, arbitrage, etc. Daarnaast borgt het wedstrijdsecretariaat in 
samenspraak met de scheidsrechterscommissie een gedegen niveau van de arbitrage binnen SC 
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Everstein. De scheidsrechterscommissie maakt deel uit van het wedstrijdsecretariaat. Zij hebben als 
taak om ervoor te zorgen dat er voldoende scheidsrechters voor Everstein beschikbaar zijn. Tevens 
verzorgen zij de begeleiding van scheidsrechters en stimuleren en adviseren zij in opleidingen daartoe.  
 
Taken: 
 

• Zorgen dat de wedstrijden worden ingevuld in het systeem en correct op de website komen. 

• Velden, kleedkamers en scheidsrechters indelen. 

• Zorgen dat er tijdens wedstrijden iemand aanwezig is om de wedstijdzaken af te handelen en 
de scheidsrechters te begeleiden. 

• Oefenwedstrijden regelen, zowel voor in de voorbereiding of eventueel voor in de 
winterstop, alles in overleg met de TC’s en trainers. 

• In overleg met de diverse TC’s alle teams inschrijven voor de competitie en bekercompetitie 
bij de KNVB. Voorkeur speeltijden meenemen. 

• Zorgen dat op de website de juiste namen van de spelers bij het juiste team staan en invoeren 
in sportlink. 

• Bij wedstrijden door de week: Contact met de beheerder van de kantine betreffende de 
opening van de kantine. Rekening houden met de kleedkamerindeling van de teams die 
trainen. De verzorger van de materialen benaderen voor de ballen. 

 
Bevoegdheden: 
 

• Het wedstrijdsecretariaat is bevoegd om teams in te schrijven bij de KNVB, velden en 
speeltijden in te delen (invoeren) en te wijzigen en om contact te onderhouden met de 
KNVB. 

 

Verantwoordelijkheden: 
 

• Het wedstrijdsecretariaat is verantwoordelijk voor het soepel verlopen van alle wedstrijden 
en een goede samenwerking met andere voetbalcommissies om tot een voor zowel het lid als 
de vereniging meest optimale beslissing te komen, in lijn met het beleidsplan. 

 

4.3 Gele en rode kaarten 
 
Boetes van gele en rode kaarten, moeten (inclusief administratiekosten) door de betreffende persoon 
zelf worden betaald. 
Het verenigingsstandpunt van SC Everstein is tevens: niet (op tijd) betalen = niet spelen. 
 

4.4 Strafcommissie 
 
Alle straffen welke onder het tuchtrecht van de KNVB worden opgelegd, kunnen worden voorgelegd 
aan de strafcommissie. De strafcommissie kan, in overleg met de speler besluiten, indien zij van 
mening zijn dat de opgelegde straf te zwaar of onterecht is, uit naam van de club bezwaar indienen bij 
de KNVB. Overigens heeft ook een speler zelf het recht om bezwaar in te dienen bij de KNVB. De 
uiteindelijke door de KNVB opgelegde straffen, na afhandeling van het eventuele bezwaarschrift door 
de KNVB, dienen gerespecteerd te worden. Kosten welke door de KNVB aan de club worden 
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doorbelast, zijn voor rekening van de speler. De speler zal vooraf worden geïnformeerd over de 
eventueel te verwachten kosten. Uitzonderingen dienen vooraf te worden behandeld door het bestuur. 
De overige zaken betreffende de strafcommissie worden beschreven in het beleid Normen en 
Waarden. 
 

4.5 Toernooien Commissie 
 
De toernooien commissie draagt zorg voor het organiseren van de diverse Everstein toernooien en 
deelname aan toernooien georganiseerd door andere verenigingen. 
 
Taken: 
 

• In overleg met de diverse TC’s en teamleiders toernooien organiseren op ons sportpark 
Everstein en inschrijven/aanmelden bij toernooien van andere verenigingen. 

• Het fungeren als aanspreekpunt voor andere verenigingen betreffende toernooien. 

• Een overzicht maken voor de toernooiagenda en zorgen dat deze tijdig op de website 
gepubliceerd wordt. 

• Wedstrijdschema’s, velden, kleedkamers en scheidsrechters regelen en indelen bij de 
thuistoernooien. 

• Zorgen dat er tijdens de toernooien iemand aanwezig is op het wedstrijdsecretariaat om de 
wedstijdzaken af te handelen en de scheidsrechters te begeleiden. 

• Ervoor zorgen dat er medisch staf aanwezig is tijdens de toernooien. 

• Contact met de beheerder van de kantine betreffende de opening en bezetting van de kantine 
tijdens de toernooien. 

 
Bevoegdheden: 
 

• De toernooien commissie is bevoegd om bekers, medailles en/of prijzen aan te schaffen mits 
deze binnen de begroting vallen. 

 
Verantwoordelijkheden: 
 

• De toernooien commissie is verantwoordelijk voor het soepel laten verlopen van alle 
toernooien en een goede samenwerking met andere voetbalcommissies om tot een voor 
zowel het lid als de vereniging meest optimale beslissing te komen, in lijn met het 
beleidsplan. 

 

4.6 Consul 
 
Consuls worden door het bondsbestuur van de KNVB aangesteld. Alleen meerderjarige leden van de 
KNVB kunnen de functie van consul uitoefenen. De aanstelling kan te allen tijde door het 
Bondsbestuur van de KNVB worden ingetrokken. 
Aan de richtlijnen van de consul dient men zich als leden te houden. 
 
De taken van de consul luiden als volgt: 
 

• Het keuren van de kleedlokalen en de speelterreinen waarvoor hij is aangewezen en in het 



Beleidsplan Technisch 2022-2027 SC Everstein Versie 1.0 

15 
 

algemeen de behartiging van de belangen van de KNVB. Er is een speciale handleiding voor 
consuls met de taken en richtlijnen voor terreinkeuring. 

• Het informeren van de thuisspelende- en bezoekende vereniging(en), scheidsrechter(s) en 
eventuele assistent-scheidsrechters bij afkeuringen via het wedstrijdsecretariaat. 

• Het controleren van de velden op de kwaliteitsnormen voetbalaccommodatie. 

• De consul geeft aan op welke velden er gevoetbald of getraind mag worden. Bij trainingen 
direct aan de trainers en bij wedstrijden aan het wedstrijdsecretariaat. 

 

4.7 Verzorging 
 
Als voetbal(st)er ben je elke week op de sportclub voor de training en wedstrijd. Meestal gaat dit goed, 
maar soms krijg je te maken met blessures. Dit kan een blaar zijn, een verstuikte enkel, een zere spier 
enz. In veel gevallen weet de trainer of leider je te adviseren wat te doen, maar soms is de diagnose 
niet zeker te stellen. In dit soort gevallen kun je gebruik maken van de verzorger(s) die elke dinsdag- 
en donderdagavond op de club aanwezig is/zijn. 
 
Op beide avonden geven zij van 19.00 uur tot 20.00 uur verzorging aan de A en B selectie. 
Daarnaast is er voor alle leden (jeugd, senioren, recreanten) de mogelijkheid om hier van gebruik te 
maken. Heb je een voetbal gerelateerde blessure en je wilt hierover (deskundig) advies dan kun je een 
afspraak maken. 
 
Wat kun je verwachten: 
 

• De afspraken duren 10- 15 minuten. 

• Er zal een gesprek en een onderzoek plaatsvinden. 

• Er vindt een (gratis) klachtenanalyse plaats. 

• Er wordt (sport)advies gegeven (eventueel overleg met trainer/leider). 

 
Mocht blijken uit het bovenstaande dat verdere fysiotherapeutische behandeling of doorverwijzing 
naar (sport) huisarts noodzakelijk is, dan krijgt u advies hierover. 
Om dit alles soepel te laten verlopen en lange wachttijden op de avond te voorkomen, is het gewenst 
om telefonisch of via Whatsapp een afspraak te maken voor 19.00 uur dinsdag/donderdag. 
 

4.8 Eisen aan trainersfuncties 
 
Aan alle trainers binnen SC Everstein stellen we de volgende algemene eisen: 
 

• Conformeert zich aan het (technische) beleidsplan van SC Everstein. 

• Is sociaal en betrokken bij de club. 

• Coacht op een positieve manier. 

• Levert een actieve bijdrage aan een optimale samenwerking tussen de diverse teams. 

• Is in staat om de spelers technisch en tactisch te verbeteren. 

• Verzorgt (of assisteert) de trainingen op de dagen van het trainingsschema van het 
betreffende team. 
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• Coacht en/of begeleidt het betreffende team op wedstrijddagen. 

• Is in staat om getalenteerde jeugdspelers succesvol in te passen indien van toepassing. 

• Communiceert duidelijk en open naar spelers (en ouders bij jeugdelftallen). 

• Heeft oog voor alle spelers en signaleert en rapporteert aan de vertrouwenscommissie als er 
problemen of andere zaken spelen. 

 

Daarnaast maken we bij SC Everstein, daar waar mogelijk of door eisen vanuit de KNVB, gebruik van 
betaalde trainers. Aan deze trainers stellen we de onderstaande specifieke eisen per categorie: 
 
Trainer 1e Elftal: 
 

• Is minimaal in het bezit van een geldige KNVB-licentie UEFA B. 

• Verzorgt de trainingen op dinsdag en donderdagavond van het 1e elftal. 

• Coacht en begeleidt het 1e elftal op wedstrijddagen. 

 

Trainers 2e en Vrouwen 1e Elftal: 
 

• Bij voorkeur minimaal in het bezit van een geldige KNVB-licentie UEFA C. 

• Verzorgt de trainingen op de dagen van het trainingsschema van het betreffende elftal. 

• Coacht en begeleidt het elftal op wedstrijddagen. 

 

Keeperstrainer A & B Selectie, JO19 en Vrouwen Selectie: 
 

• Bij voorkeur minimaal in het bezit van een geldige KNVB-licentie GKC C. 

• Verzorgt de keeperstrainingen op dinsdag (voorkeur) of donderdagavond. 

• Coacht en begeleidt de keepers regelmatig op wedstrijddagen. 

 

Jeugdtrainers: 
 

• Bij voorkeur minimaal in het bezit van een KNVB Trainer-Coach Veldvoetbal opleiding. 

• Verzorgt de trainingen op de dagen van het trainingsschema van het betreffende team. 

• Coacht en begeleidt het team op wedstrijddagen. 

 

 Hoofd Opleiding (Jeugd coördinator) 
 

• Bij voorkeur minimaal in het bezit van een KNVB-opleiding Hoofd Opleiding C. 
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5 Criteria/ beleid teamindelingen 
 
De teamindelingen worden voor aanvang van het nieuwe seizoen (streven is voor 1 juli) door SC 
Everstein bekend gemaakt. In afwijking van de algemene werkwijze worden selectie spelers/speelsters 
vooraf persoonlijk op de hoogte gesteld, zie paragraaf 5.2 en 5.4. 
Voor aanvang van en tijdens het seizoen kunnen er verschuivingen ontstaan in de teamindelingen. Dit 
is ten alle tijden in overleg met de verantwoordelijke TC; deze zijn ook eindverantwoordelijk. 
Het inschrijven van de teams (voor 1 juni) bij de KNVB wordt gedaan door het wedstrijdsecretariaat 
en zal geschieden in overleg met de diverse TC’s. De TC’s zullen aangeven welk team op welk niveau 
moet worden ingeschreven. De TC’s zijn hierin eindverantwoordelijk. 
Eventuele wensen betreffende voorkeurs speeltijden en indelingen worden meegenomen. De 
definitieve indeling ligt echter niet bij ons maar bij de KNVB. 
Het beleid bij SC Everstein is erop gericht alle teams in te schrijven voor de beker. 
 

5.1 Actief benaderen spelers 
 
Wanneer na overleg wordt geconcludeerd dat er geen of niet voldoende spelers beschikbaar zijn voor 
een team, mogen er spelers actief benaderd worden om bij SC Everstein te komen voetballen. Hierbij 
wordt uitdrukkelijk geen financiële compensatie in het vooruitzicht gesteld. Ook niet door private 
sponsoren. De TC’s hebben hier een (actieve) rol in en kunnen corrigeren indien nodig. 
Zorgvuldigheid en respect naar andere verenigingen is wel het uitgangspunt. 

5.2 Selectie Heren 
 
In de tweede helft van het seizoen wordt er door de TC-senioren een inventarisatie gemaakt 
betreffende de beschikbare spelers voor de A & B selectie voor het komende seizoen. Hierin wordt, in 
overleg met de TC-Jeugd, meegenomen welke spelers de overstap naar de senioren al dan niet kunnen 
of moeten maken. Vervolgens wordt er (bij voorkeur voor 15 juni, uiterste overschrijfdatum A-
categorie) door de TC-Senioren in overleg met de trainer(s)/ staf, een A & B selectie samengesteld. De 
TC-Senioren is hierin de eindverantwoordelijke. De spelers worden persoonlijk door de trainer(s) 
en/of TC op de hoogte gebracht van hun selectie. 
Spelers welke instemmen met hun selectie, zijn ten alle tijden verplicht zich beschikbaar te stellen 
voor zowel het 1e als het 2e elftal. Zowel als basisspeler en als wisselspeler. Echter wel tot in het 
redelijke wat er van een speler verwacht mag worden. 
Uitzonderingen zijn bespreekbaar. Deze dienen echter voor aanvang van het seizoen kenbaar gemaakt 
te worden aan de TC-senioren en trainers. Zij zullen al dan niet instemmen met de uitzondering. 
Wenselijk is de uitzondering kenbaar te maken aan de rest van de selectie om misverstanden te 
voorkomen. 
 

5.3 Selectie Vrouwen 
 
In de tweede helft van het seizoen wordt er door de TC-vrouwen een inventarisatie gemaakt 
betreffende de beschikbare spelers voor de Vrouwen 1 selectie voor het komende seizoen. Hierin 
wordt, in overleg met de TC-Jeugd (meisjes), meegenomen de welke speelsters de overstap naar de 
senioren al dan niet kunnen of moeten maken. Vervolgens wordt er, afhankelijk van de situatie in 
overleg met de trainer/staf, een selectie samengesteld van +/- 18 spelers. De TC- vrouwen is hierin de 
eindverantwoordelijke. De spelers worden persoonlijk door de TC/trainer(s) op de hoogte gebracht 
van hun selectie. 
Speelsters welke instemmen met hun selectie zijn ten alle tijden verplicht zich beschikbaar te stellen 
voor zowel het 1e als het 2e elftal (indien aanwezig). Zowel als basisspeler en als wisselspeler. Echter 
wel tot in het redelijke wat er van een speler verwacht mag worden. 
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Uitzonderingen zijn bespreekbaar. Deze dienen voor aanvang van het seizoen kenbaar gemaakt te 
worden aan de TC-vrouwen en trainers. Zij zullen al dan niet instemmen met de uitzondering. 
Wenselijk is de uitzondering kenbaar te maken aan de rest van de selectie om misverstanden te 
voorkomen. 
 

5.4 Overige seniorenteams (heren & vrouwen) 
 
Voor aanvang van het seizoen worden de teams van de overige senioren (vrouwen en heren) ingedeeld 
door de TC-senioren en de TC-vrouwen. Hierbij worden de leiders/trainers van de teams nadrukkelijk 
betrokken, maar is de TC uiteindelijk leidend. Hierbij zal zeker rekening worden gehouden met het 
niveau en de wens van de speler, maar het moet uiteraard wel realistisch en uitvoerbaar zijn. 
Teleurstellingen zijn echter niet te voorkomen. Goede communicatie bij teleurstellingen is het verschil 
tussen behoud van leden en opzeggen van lidmaatschap. 

5.5 Onder 21/23 Elftal 
 
Beide teams (indien aanwezig) vallen onder de verantwoordelijkheid van de TC Senioren. 
De samenstelling van deze teams zal in goed overleg plaatsvinden door de TC Senioren, TC Jeugd, 
Jeugd coördinator (indien aanwezig) en de trainers. De TC Senioren is hierin eindverantwoordelijke.  
De geselecteerde spelers worden door de TC Senioren aangestelde trainer(s) tijdig op de hoogte 
gesteld. 

5.6 Jeugd (jongen & meisjes) 
 
Zowel voor aanvang van het seizoen (medio juni) als voor aanvang van de voorjaarscompetitie (half 
januari) zal de TC-Jeugd een elftal indeling presenteren. 
Het uitgangspunt bij teamindelingen zijn de sportieve doelstellingen zoals eerder beschreven in 
hoofdstuk 3. 
De ontwikkeling van een jeugdvoetballer kan het beste door de trainers en coaches worden ingeschat. 
Immers, zij zien het kind het gehele seizoen op trainingen en in wedstrijden en beschikken zodoende 
over de meeste en beste informatie. De technische commissie jeugd zal in samenspraak met de trainers 
en coaches op basis van deze ontwikkelingen de teamindeling samenstellen.  
Met verzoeken en wensen van spelers of trainers kan rekening worden gehouden, mits deze passen in 
het beleid van Everstein. 
De beslissing van de technische commissie is doorslaggevend. 

5.6.1 Leeftijd spelers: 
 
SC Everstein streeft ernaar om spelers zoveel mogelijk te laten spelen in hun eigen leeftijdscategorie. 
Afwijking hierin is zeker toegestaan maar dienen een goede onderbouwing van de TC Jeugd te 
hebben. Dit kan op basis van kwaliteit en/of fysieke ontwikkeling zijn zoals hierna beschreven. 
Wat betreft de leeftijdsgrenzen in het jeugdvoetbal verwijzen wij naar artikel 28 in het reglement van 
de KNVB. 
 

5.6.2 Kwaliteit spelers 
 
Spelers met extra kwaliteit krijgen bij SC Everstein de mogelijkheid, indien fysiek en sociaal 
verantwoord, om zich sneller te ontwikkelen. De mogelijkheid hiertoe kan worden beperkt als het 
teamindeling technisch niet mogelijk is. De beslissing ligt bij de TC-Jeugd en kan door onderbouwing 
eventueel worden weerlegd. 
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5.6.3 Fysieke en sociale ontwikkeling 
 
SC Everstein heeft fysieke en sociale ontwikkeling hoog in het vaandel staan. Bij teamindelingen zal 
daarom altijd de vraag worden gesteld of de fysieke en/of sociale ontwikkeling van een speler in het 
geding komt als het gewenst is om de speler in een lager of hoger team in te delen op basis van 
kwaliteit. 
 

5.6.4 Hoeveelheid spelers in een team 
 
Het streven van SC Everstein is om bij de indeling van de teams de spelers zo gelijk mogelijk te 
verdelen over de beschikbare teams. Uitgangspunt hierbij is om teams te maken met minimaal 2 
wissels en met maximaal 5 wissels. Het kan echter voorkomen dat een gelijke verdeling over de teams 
niet mogelijk is. Het staat de TC Jeugd vrij hier een eigen keuze in te maken. 
 

5.6.5 Trainingsopkomst 
 
Trainingsopkomst is belangrijk bij sporten in teamverband. SC Everstein hecht hier dan ook veel 
waarde aan. Bij teamindelingen zal rekening worden gehouden met de opkomst van trainingen en 
wedstrijden. Bij twijfel kan en mag dit doorslaggevend zijn. Hoge trainingsopkomst moet daarentegen 
ook worden beloond. Voor het bepalen van de training- en wedstrijdopkomst is het wel wenselijk om 
ook de persoonlijke thuissituatie in ogenschouw te nemen. Trainers hebben de plicht om bij regelmatig 
verzuim te vragen naar de redenen en deze te delen met de TC zodat zij een goed beeld krijgen van de 
situatie. Belangrijk is wel dat AVG-regels hierin in acht worden genomen. Het advies is om bij matige 
opkomst tijdig in gesprek te gaan met de ouders om te kijken of oplossingen mogelijk zijn om de 
trainingsopkomst te verhogen. 
 

5.6.6 Regeling vervroegde of verlate overgang (Dispensatie) 
 
Dispensatie op naam van een speler bestaat niet meer. Teams mogen volgens de regels van de KNVB 
een aantal dispensatie spelers opstellen. Welke speler, kan en mag dus per wedstrijd verschillen. De 
regels hieromtrent zijn te vinden in het reglement van de KNVB en is per leeftijdscategorie 
verschillend. 
 
Soms kan het voorkomen dat door uiteenlopende redenen een speler vervroegd of verlaat zal overgaan 
naar een opvolgend team. SC Everstein heeft geen grens aan het overslaan van het aantal 
leeftijdscategorieën. Zoals eerder beschreven, hechten we meer waarde aan het sociale, fysieke en 
kwalitatieve aspect in de keuze. 
Het beleid is per categorie zoals hieronder beschreven: 
 
Van jeugdteam naar jeugdteam: 
 
Bij een vervroegde overgang is het oordeel van de TC-Jeugd (na akkoord van de ouder en de speler) 
bepalend of de speler wordt vrijgeven voor de vervroegde overgang. De criteria betreffende kwaliteit, 
fysieke en sociale ontwikkeling is elders in dit document beschreven. 
 
Bij verlate overgang is de TC-Jeugd bepalend. Zij kunnen aangeven of ze de speler nog een extra jaar 
in zijn huidige team willen laten spelen. Ook kan het voorkomen dat een speler een leeftijdscategorie 
terug moet. De speler en ouders zullen zich moeten schikken in de beslissing van de TC-Jeugd. 
 
Van Jeugd naar Senioren (heren & vrouwen): 
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Om als jeugdlid naar de senioren door te schuiven behoort hij/zij normaliter de leeftijd van senior te 
hebben bereikt. Dit betekent concreet dat jeugdleden naar de senioren doorstromen in het seizoen dat 
zij de leeftijd van negentien jaar bereiken. De overgang van de O19 naar de senioren zal altijd in 
overleg gaan met de technische commissie jeugd en technische commissie senioren (heren/vrouwen). 
 
Bij uitzonderingen kan er in overleg met ouders en speler besloten worden om de overgang eerder of 
later te laten plaats vinden. Hierin wordt altijd gekeken naar het belang van de individuele speler en 
het team waarin de jeugdspeler actief is of actief gaat worden. De minimale leeftijd om bij de senioren 
uit te mogen komen is volgens de regels van de KNVB 15 jaar. 
 
Bij een vervroegde overgang is het oordeel van de TC Jeugd (na overleg en akkoord van de ouders en 
de speler) bepalend of de speler wordt vrijgeven voor de vervroegde overgang. De TC Senioren heeft 
daarna de keuze om de speler te accepteren of niet. Echter dient hierin wel voorzichtigheid in acht te 
worden genomen om teleurstellingen te voorkomen. Goed onderling overleg tussen de TC’s en 
eensgezindheid in de keuzes vooraf voordat de speler tijdig wordt ingelicht is hierin cruciaal. 
 
Bij verlate overgang is de TC Senioren bepalend, zij kunnen aangeven of de speler nog een extra jaar 
in de O19 kan blijven spelen of niet. De speler en ouders zullen zich moeten schikken in de beslissing 
van de TC’s. Ook hier geldt: goed overleg en eensgezindheid voordat de speler tijdig wordt ingelicht. 
 

5.6.7 Volgorde/eindverantwoordelijke bij geschillen 
 
Indien er onoverkomelijke geschillen ontstaan betreffende de teamindelingen tussen de TC’s, trainers 
en/of ouders, dient men zich te wenden tot het bestuur. Het bestuur zal in overleg gaan met de partijen 
en een bindend oordeel vellen. Let wel: het bestuur zal in de meeste gevallen achter de keuze van TC’s 
staan, tenzij deze keuze afwijkt van het beleidsplan en/of in hun ogen zeer onredelijk is. 
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6 Beleid uitlenen en doorschuiven van spelers 
 
In het voetbal heel gebruikelijk en zelfs noodzakelijk, het uitlenen en doorschuiven van spelers. SC 
Everstein heeft op dit vlak een beleid uitgestippeld welke hieronder per categorie is beschreven.  

6.1 Selectie Heren 
 
Het 1e elftal is het vlaggenschip van de vereniging en zal, indien de hoofdtrainer dit wenst, met 
minimaal 14 spelers zijn wedstrijden aanvangen. 
Het 2e elftal speelt, indien de 2e elftaltrainer dit wenst, met minimaal 13 spelers zijn wedstrijden. 
Extra wissels (buiten de 13 of 14 spelers) gebruiken is mogelijk indien er voldoende spelers 
overblijven om de lagere elftallen te vullen, zodat ook zij kunnen spelen met minimaal 1 wissel. 
Spelers welke deel uitmaken van de selectie moeten ten alle tijden bereid zijn om deel te nemen aan 
trainingen en wedstrijden van het 1e en 2e elftal, zowel als basisspeler en/of als wisselspeler. 
De hoofdtrainer is eindverantwoordelijke voor de gehele selectie en kan spelers binnen deze selectie 
opeisen. Hij zal wel altijd de trainer van het elftal waar de speler zijn laatste wedstrijd speelde, moeten 
inlichten van zijn plannen voordat de speler zelf op de hoogte wordt gebracht. 
De hoofdtrainer is niet verplicht spelers af te staan aan het 2e elftal, andersom is dit wel het geval. 
Goed overleg tussen beide trainers is hierin cruciaal, elkaar helpen indien mogelijk en nodig is zeer 
wenselijk. 
Het doorschuiven van spelers binnen de A & B selectie is een verplichting. 
Uitzonderingen op de bovenstaande regels zijn in zeer uitzonderlijke gevallen mogelijk, maar dienen 
ten alle tijden de goedkeuring te hebben van de TC Senioren Heren en te worden gemeld bij het 
bestuur.  
De regels voor elftallen O21 en O23 zijn gelijk aan het 2e elftal. 

6.2 Selectie Vrouwen 
 
Het 1e vrouwenelftal is het vlaggenschip van vrouwenafdeling van de vereniging en zal dus, indien de 
hoofdtrainer dit wenst, met minimaal 14 speelsters zijn wedstrijden aanvangen (mits voorradig). 
Extra wissels (buiten de 14 speelsters) meenemen is alleen mogelijk indien er voldoende speelsters 
overblijven om de lagere vrouwenteams te vullen zodat zij kunnen spelen met minimaal 1 wissel. 
Speelsters welke deel uitmaken van de vrouwenselectie moeten ten alle tijden bereid zijn om deel te 
nemen aan trainingen en wedstrijden van het 1e vrouwenelftal, zowel als basisspeler en/of als 
wisselspeler. 
De hoofdtrainer vrouwen is eindverantwoordelijke voor de gehele selectie en kan spelers van het 2e 
vrouwenelftal opeisen. Hij of zij zal wel altijd de trainer van het team, waar de speelster haar laatste 
wedstrijd speelde, moeten inlichten van zijn of haar plannen voordat de speelster zelf op de hoogte 
wordt gebracht. Het doorschuiven van speelsters binnen de selectie is een verplichting. 
Uitzonderingen op de bovenstaande regels zijn in zeer uitzonderlijke gevallen mogelijk, maar dienen 
ten alle tijden de goedkeuring te hebben van de TC Senioren Vrouwen en te worden gemeld bij het 
bestuur. 

6.3 Overige seniorenteams (heren & vrouwen) 
 
De overige senioren heren- en vrouwenteams hebben geen automatische doorschuifplicht. We zouden 
dit wel graag zien, maar in de praktijk gaat dit niet werken. Voetballen op dit niveau is echt een hobby 
en moet dus ook met plezier kunnen worden uitgevoerd. 
Het is wel zeer wenselijk dat teams elkaar zoveel mogelijk proberen te helpen om toch zoveel 
mogelijk wedstrijden door te kunnen laten gaan. Het doorschuiven en terugschuiven van spelers is 
hierin zeer belangrijk. In een zo vroeg mogelijk stadium inventariseren en overleg tussen de 
trainers/leiders is hierin cruciaal. 
Mocht blijken dat teams niet bereid zijn elkaar te helpen, zal er worden ingegrepen door de TC- 
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senioren en/of het bestuur met passende maatregelen/straffen. Iedereen zoveel mogelijk laten spelen 
en zoveel mogelijk wedstrijden door te laten gaan, gaat boven het belang van de individu of een team. 

6.4 Jeugd (jongens & meisjes) 
 
Bij de jeugd hebben we een automatische doorschuifplicht mits het eigen team er voldoende overhoudt 
om te spelen met minimaal 1 wissel. Het is zeer wenselijk dat elftallen elkaar zoveel mogelijk 
proberen te helpen om toch zoveel mogelijk wedstrijden door te kunnen laten gaan. Het doorschuiven 
en terugschuiven van spelers is hierin zeer belangrijk. In een zo vroeg mogelijk stadium inventariseren 
en overleg tussen de trainers/leiders onderling is hierin cruciaal. 
Mocht blijken dat elftallen niet bereid zijn elkaar te helpen kan dit gemeld worden bij de TC-Jeugd en 
gaan zij kijken naar een passende oplossing. In uitzonderlijke gevallen kan de TC-Jeugd besluiten om 
tussentijdse verschuivingen van spelers plaats te laten vinden of een geheel team te herindelen. De 
keuze van de TC is bindend. Iedereen zoveel mogelijk laten spelen en zoveel mogelijk wedstrijden 
door te laten gaan, gaat boven het belang van de individu of een team. 
 
Jeugdspelers hebben geen verplichting om door te schuiven naar de senioren. Echter kan het in 
sommige gevallen wel wenselijk of passend in de opleiding van de betreffende speler of de 
verenigingsdoelstellingen zijn. Goed overleg tussen trainers, spelers, ouders en TC’s is hierin zeer 
belangrijk. 
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7 Beleid betreffende wissels 
 
Wisselspelers zijn een belangrijk onderdeel van het voetbal. Om op een plezierige en op verantwoorde 
manier voetbal met een team te kunnen spelen, zijn wissels onontkoombaar. Een team zonder wissels 
zal in de meeste gevallen in het nadeel zijn. Kortom, wissels bepalen de sterkte van je team. 
 
Belangrijk is de stelling: Als je niet speelt kun je jezelf ook niet verbeteren. Kortom als je een speler 
niet laat spelen, wordt hij of zij ook niet beter. Daarnaast zal de speler het plezier verliezen in zijn of 
haar sport met als gevolg opzegging van hun lidmaatschap. 
 
Hieronder beschrijven we het beleid per categorie ten aanzien van het wisselen. 

7.1 Selectie elftallen 
 
Wanneer je onderdeel bent van de selectie dien je ten alle tijden beschikbaar te zijn als wisselspeler, 
zowel voor het 1e als het 2e elftal. Uitzonderingen zijn mogelijk, echter dienen deze voor aanvang van 
het seizoen bekend te zijn bij de TC Senioren en de trainers. Wenselijk is dat de trainers de eventuele 
uitzonderingen voorafgaand aan het seizoen kenbaar maken aan de totale selectie zodat iedereen op de 
hoogte is van de uitzonderingssituatie. 
 
1e Elftal: 
De trainer van het 1e elftal heeft het recht om een speler de gehele wedstrijd als wissel te laten 
fungeren. Dit mag hij maximaal twee wedstrijden aaneengesloten doen. Daarna heeft de speler het 
recht om minimaal twee aaneengesloten wedstrijden te spelen in het 2e waarvan de eerste wedstrijd 
minimaal als basisspeler, tenzij de speler niet is komen trainen; dan vervalt dit recht. 
De 2e elftaltrainer heeft het recht om de terugkerende speler te wisselen wanneer hij dit nodig acht. 
 
2e Elftal & Vrouwen 1 
De trainers van het 2e en Vrouwen 1 elftal is verplicht om ten alle tijden zijn wisselspelers speeltijd te 
gunnen mits er door onvoorziene omstandigheden geen mogelijkheden voor zijn. Te denken valt 
bijvoorbeeld aan het staken van de wedstrijd of de situatie dat het nodig was om meer dan het 
toegestane maximaal aantal spelers/speelsters te moeten meenemen. Bijvoorbeeld bij een overvloed 
aan spelers/speelsters. 
Een speler/speelster hoeft maximaal twee aaneengesloten wedstrijden als wissel te starten. Daarna 
heeft hij/zij het recht om te starten in de basis of als de trainer dit niet ziet zitten, om een wedstrijd te 
spelen in een lager team. Als er geen lager team beschikbaar is, heeft de speler/speelster het recht om 
na twee wisselbeurten in de basis te starten, tenzij de speler niet is komen trainen; dan vervalt dit recht. 
 
De regels voor elftallen O21 en O23 zijn gelijk aan het 2e elftal. 

7.2 Overige seniorenteams (heren & vrouwen) 
 
Bij de overige senioren heren & vrouwen elftallen (lagere elftallen) is voetballen echt een hobby en 
moet dus ook met plezier kunnen worden uitgevoerd. Wissels zijn ook hier heel hard nodig en daar 
dient dus goed mee om te worden gaan. Laat eenieder zoveel mogelijk spelen en werk met 
bijvoorbeeld een wisselschema. Er mag zeker rekening worden gehouden met trainingsopkomst, maar 
ook hier dient schappelijk mee om te worden gegaan. De ervaring leert dat naarmate het seizoen 
vordert, je iedereen hard nodig hebt. 
Het is wel zeer wenselijk dat elftallen elkaar zoveel mogelijk proberen te helpen om toch zoveel 
mogelijk wedstrijden door te kunnen laten gaan. Het doorschuiven en terugschuiven van spelers is 
hierin zeer belangrijk. In een zo vroeg mogelijk stadium inventariseren en overleg tussen de 
trainers/leiders is hierin cruciaal. 
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Mocht blijken dat elftallen niet bereid zijn elkaar te helpen of er worden spelers zonder gegronde 
reden te vaak gewisseld, kan er worden ingegrepen door de TC-senioren en/of het bestuur met 
passende maatregelingen. Iedereen zoveel mogelijk laten spelen en zoveel mogelijk wedstrijden door 
laten gaan gaat boven het belang van de individu of een team. 
 

7.3 Jeugd (jongens & meisjes) 
 
Het is belangrijk dat jeugdspelers zoveel mogelijk aan spelen toe komen. Alleen door veel te spelen en 
te trainen kan een jeugdspeler zich verder ontwikkelen en blijft het plezier in het spel. SC Everstein 
heeft dan ook als beleid dat coaches ervoor moeten zorgen dat spelers zoveel mogelijk gelijke speeltijd 
krijgen. Kwaliteit zou in principe geen reden mogen zijn om een speler meer of minder speeltijd te 
gunnen. De praktijk is dat willen winnen ook een onderdeel van het spel is en dat gaat soms wat 
gemakkelijker met de betere spelers. Ga hier als trainer op verantwoorde wijze mee om en beloon 
spelers meer op hun inzet (teamwork, trainingsopkomst enz.) dan alleen op hun kwaliteit. 
Het is niet wenselijk om spelers met een hoge trainingsopkomst meer dan twee wedstrijden achter 
elkaar als wissel te laten beginnen. Structureel niet trainen kan wel een reden zijn voor het voor een 
langere periode niet starten in de basis. Bij uitzonderlijke omstandigheden, voor een langere periode 
van niet trainen, dient de TC Jeugd op de hoogte te worden gesteld. Zij kunnen dan 
beoordelen/bepalen hoe hier mee om te gaan als trainer. 
Het creëren van een omgeving waarin spelers de noodzaak voelen om deel uit te maken van het gehele 
proces, en daar maakt trainingsopkomst en inzet een belangrijk onderdeel vanuit, beschouwen wij bij 
SC Everstein als zeer belangrijk. 
Wisselspelers dienen ten alle tijden speeltijd te krijgen, zowel in de onder als de bovenbouw. 
 
Hierna wat specifiekere regels per categorie: 
 
Onderbouw (t/m O12): 
 
Bij de onderbouw is het beleid bij SC Everstein dat trainers verplicht zijn om continu door te wisselen. 
Het is niet toegestaan om spelers meer dan een helft wissel te zetten, mits daar speciale redenen voor 
zijn, waarvan de TC Jeugd op de hoogte is en akkoord heeft gegeven. Wij adviseren dan ook een 
wisselschema (bijvoorbeeld iedere 10 minuten) toe te passen, waarbij de intentie is om iedere speler te 
wisselen tijdens een wedstrijd. De keepers kunnen hierin een uitzondering op de regel zijn. Het 
belangrijkste is dat de spelers het plezier behouden in hun sport. En bedenk je dat een wedstrijd niet 
alleen gewonnen kan worden met alleen de beste spelers. Onvoldoende kwaliteit moet geen basis zijn 
om iemand meer wissel te zetten, onvoldoende inzet of training kan dit wel zijn. Ga in dit geval in 
overleg met de ouders. 

 
 Bovenbouw (O13 t/m O19): 
 
Bij de bovenbouw geldt dat prestatie een steeds grotere rol gaat spelen. Willen we het niveau van de 
teams verhogen, zullen we een winnaarsmentaliteit moeten creëren. Voor de bovenbouw geldt dat als 
er in een leeftijdscategorie meerdere teams zijn, dat het 1e team uit de beste spelers bestaat. Het 
wisselbeleid kan/mag hier scherper zijn dan bij de overige teams. Spelers welke vaker wissel staan, 
moeten wel de keuze krijgen om een team lager te gaan spelen als ze dit willen. Ga er als trainers slim 
mee om en bedenk dat een gemotiveerde wissel meer waarde heeft als hij invalt dan een 
ongemotiveerde. 
 

7.4 Trainingsopkomst 
 
Training is een belangrijk onderdeel van het voetbal. Het is dan ook belangrijk dat trainers en ouders 
de kinderen stimuleren om zo veel mogelijk te komen trainen. Ook al is het slecht weer, probeer ze te 
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motiveren om toch te gaan trainen, je zult zien dat ze uiteindelijk met een blij gezicht van het veld 
stappen. 
Trainers hebben het recht om in hun keuze bij het wisselen rekening te houden met de opkomst bij de 
training. Echter is het niet de bedoeling om hier misbruik van te maken. Indien een speler zich te vaak 
afmeldt voor een training, ga dan als trainer (wellicht met een afgevaardigde van de TC) in overleg 
met de ouder om tot een voor beide partijen passende oplossing te komen. Dit alles om het plezier van 
het kind in de sport te waarborgen. 
 

7.5 Terugkomen van blessure 
 
Als je als speler geblesseerd raakt is het belangrijk dat je de juiste begeleiding krijgt om van de 
blessure te herstellen. Meld je als speler z.s.m. bij de verzorger(s) van onze club. Hij/zij kan je 
adviseren wat je het beste kunt doen en wellicht kan hij/zij je zelf helpen. Ook kunnen ze je 
adviseren/begeleiden met een herstelprogramma. SC Everstein heeft goede contacten met 
fysiotherapeuten om een goede diagnose te kunnen stellen. Vaak vallen behandelingen bij een 
fysiotherapeut binnen je eigen verzekering en bij sommige fysiotherapeuten is de eerste diagnose 
gratis. Goed herstel is belangrijk om problemen in de toekomst te voorkomen. 
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8 Behoud van spelers 
 
Bij SC Everstein streven we ernaar om spelers zo lang mogelijk binnen de club te behouden. 
Hieronder zullen we per categorie beschrijven wat en op welke manier we dit denken te kunnen 
blijven realiseren. 
In het algemeen geldt dat SC Everstein ervoor heeft gekozen om spelers geen geldelijke persoonlijke 
vergoedingen te geven. 
 

8.1 Selectiespelers heren en vrouwen 
 
Om ervoor te zorgen dat we onze selectiespelers behouden, is het belangrijk dat we zorgen voor een zo 
optimaal mogelijk voetbalklimaat. Alle randvoorwaarden zullen dus zo optimaal mogelijk moeten 
worden ingevuld. Denk hierbij aan: 
 

• Gediplomeerde trainers. 

• Voldoende elftal begeleiding. 

• Grensrechter(s). 

• Medische staf. 

• Voldoende en juist passende kleding. 

• Goed onderhouden velden. 

• De juiste en voldoende trainingsmaterialen. 

• Te zorgen voor zoveel mogelijk positieve support tijdens thuis en uitwedstrijden. 

 
Het moet voor de spelers een plezier en eer zijn om voor SC Everstein te mogen spelen. 
Ook is het belangrijk dat we ervoor zorgen dat we op een acceptabel niveau blijven spelen Voor zowel 
de heren als de vrouwen is de 3e klasse hierin echt de ondergrens, zie hoofdstuk 3 “Sportieve 
doelstellingen”. 
Door alles in het werk te stellen om de selectie op een kwalitatief goed niveau te behouden en wellicht 
uit te breiden, hopen we deze doelstelling te bereiken. 
Ook zullen we moeten zorgen voor een goede jeugdopleiding met een juiste doorstroming. 
Naast dit alles willen we selectiespelers betrekken bij overige activiteiten binnen de vereniging, zodat 
er een goede binding ontstaat met onze vereniging. 

8.2 Overige seniorenspelers 
 
Voor het behoud van de overige seniorenspelers is het van belang dat ze plezier behouden in het spel 
en alles daaromheen. Belangrijk hierin is dat de wedstrijden zoveel mogelijk hun normale doorgang 
moeten vinden. SC Everstein zal er dan ook naar streven om het contact tussen de leiders zo optimaal 
mogelijk te krijgen. Een goede samenwerking met het uitlenen van spelers is cruciaal bij lagere 
senioren elftallen. 
Tevens is het belangrijk dat ze een binding krijgen/behouden met de club SC Everstein. 
 
Denk hierbij aan: 
 

• Voetballende kinderen. 

• Trainer- en/of leider-functies bij de jeugd. 

• Zitting in een commissie, bestuur of actief als vrijwilliger bij andere activiteiten. 
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• Goede sociale contacten, derde helft enz. 

 

8.3 Jeugdspelers 
 
Jeugdspelers behouden bij een club is van essentieel belang, de jeugd heeft de toekomst. Om dit te 
bewerkstelligen heeft SC Everstein zich een aantal doelen gesteld; 
 

• Zorgdragen voor een zo optimaal mogelijke opleiding. 

• Zorgdragen voor een plezierige en veilige sportomgeving. 

• Uniforme uitstraling door middel van mooie en goed passende kleding. 

• Aandacht voor ieder kind. 

• Afhankelijk van de financiële mogelijkheden zoveel mogelijk gediplomeerde trainers. 

• Voldoende elftal begeleiding. 

• Goed onderhouden velden. 

• De juiste en voldoende trainingsmaterialen. 

• Te zorgen voor zoveel mogelijk positieve support tijdens thuis en uitwedstrijden. 
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9 Spelregelbewijs 
 
Spelers van 17 jaar en ouder dienen vanaf 1 juli van het kalenderjaar waarin hij/zij de leeftijd van 17 
jaar bereikt, in het bezit te zijn van een door het bestuur amateurvoetbal verstrekt spelregelbewijs.  
SC Everstein (TC Jeugd) draagt er zorg voor dat de speler tijdig op de hoogte wordt gesteld om dit 
bewijs te behalen, tevens kunnen zij hier ondersteuning in geven. Spelers zonder geldig bewijs zijn 
uitgesloten voor competitievoetbal. 
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