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Toernooien 

 

 

  

Onderdeel van het FVC Beleid 
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Inleiding 

Bij voetbal horen uiteraard toernooien en om er voor te zorgen dat onze spelers deze 
ervaring opdoen is er bij FVC een éénduidig beleid vastgesteld op dit gebied en bestemd 
voor alle jeugdleden.  In dit beleidsstuk wordt vermeld hoe dit beleid er uit ziet. 

Coördinatie 

De coördinatie van alle (meerdaagse) toernooien, zowel deelname aan andere 
(internationale) toernooien en het eigen toernooi, zijn in handen van de Coördinator 
Toernooien. Indien een team wil deelnemen aan een toernooi dan dient de leider ook (tijdig) 
contact op te nemen met de Coördinator. Dit soort zaken moet centraal worden geregeld, 
ook in verband met aanmelding bij de KNVB en verzekeringen. De Coördinator is ook (alleen) 
degene die de teams namens FVC aanmeldt bij de verschillende toernooien. Contact 
opnemen kan via e-mail adres tj@frieschevoetbalclub.nl. 

Nationale toernooien 

Van elk jeugdteam van FVC wordt min of meer 
verwacht deel te nemen aan minmaal één of twee 
toernooien per seizoen. FVC ontvangt van vele 
clubs en organisaties uitnodigingen voor deze 
toernooien en de Coördinator Toernooien in het 
Jeugdbestuur heeft de lijst met deze toernooien 
beschikbaar. De leider en/ of trainer kunnen uit dit 
aanbod een toernooi kiezen of kunnen zelf een toernooi uitzoeken waaraan zij deel willen 
nemen. Op de pagina van ‘Toernooien’ (via menukeuze ‘Programma’) op de website staat 
een formulier waarmee zij een aanvraag kunnen indienen bij de Coördinator Toernooien. Zij 
dienen ervoor te zorgen dat het team op het juiste niveau wordt ingeschreven en geven dit 
ook aan op het formulier.  
 
Vervoer naar het toernooi en begeleiding wordt door de leider en/ of trainer zelf geregeld. 
De Commissie Toernooien bepaald na aanvraag of de kosten voor een toernooi door FVC 
worden betaald of dat het team zelf de kosten moet dragen. De Commissie Toernooien 
besluit over deelname en kosten en zal de aanvrager hierover inlichten. Aan veel van de 
aangeboden toernooien kan worden deelgenomen zonder kosten voor inschrijving. 

FVC Jeugdmixtoernooi 

Halverwege de competitie, in de winterstop, wordt het jaarlijkse FVC Jeugdmixtoernooi 
georganiseerd. Dit is een zaaltoernooi waarbij de FVC jeugdspelers van de teams worden 
gemixt waardoor in een nieuwe tijdelijke samenstelling moet worden gespeeld voor dit 
toernooi. Het toernooi wordt op een paar achtereenvolgende zondagen gehouden in een 
sporthal. 
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FVC Jeugdtoernooi 

Elk jaar wordt er aan het einde van het seizoen het FVC Jeugdtoernooi georganiseerd. Deze 
vindt plaats na de competitie en op een zaterdag en/ of zondag. Alle jeugdteams van FVC 
doen mee aan dit toernooi. Er wordt getracht om alle teams op hun eigen niveau in een 
poule te plaatsen met gelijkwaardige tegenstanders.  

Internationale toernooien 

Voor zowel de JO13- alsook de JO15-teams geldt dat zij elk jaar kunnen deelnemen aan een 
internationaal toernooi. Voor de JO13 teams zal dit in Nederland zijn en voor de JO15 teams 
in het buitenland. De organisatie hiervan ligt centraal en dus bij FVC. De keuze van de te 
bezoeken toernooien zal aan het begin van de competitie plaatsvinden door de Commissie 
Toernooien onder leiding van de Coördinator Toernooien.  
 
Kort daarna zal ook de organisatie worden opgestart en bekend worden gemaakt op welke 
manier de kosten voor de reis en verblijf worden georganiseerd/ gefinancierd. Hier zal een 
uitgebreid financieel overzicht voor worden opgesteld en bijgehouden. Op deze manier 
kunnen spelers/ ouders er vroegtijdig rekening mee houden en kunnen we er op deze 
manier voor zorgen dat iedereen kan deelnemen. Om de kosten per deelnemer zo laag 
mogelijk te krijgen/ houden kunnen er ook acties worden opgezet en gehouden. Deze zullen 
via de FVC-website worden bijgehouden met vermelding van het tot dan gespaarde bedrag.  
Het vervoer wordt ook centraal geregeld en is per touringcar/ personenbusje(s). 
 
Na verschillende ervaringen in de 
afgelopen jaren is besloten om alleen 
toernooien te bezoeken die worden 
georganiseerd door EuroSportring. 
Bij deze organisatie zijn we verzekerd 
van een goed georganiseerd 
toernooi en niet minder belangrijk, 
een goede kwaliteit huisvesting en eten voor de deelnemers. 

Begeleiding 

Voor alle te bezoeken toernooien geldt dat er voldoende begeleiding moet zijn om 
verantwoord op reis te kunnen. Dan gaat het niet alleen om het aantal, maar zeker ook om 
het feit dat er vrijwilligers mee moeten die de jeugd kent en ook als coach kunnen 
functioneren. Het kan dus niet zo zijn dat een team met louter ouders op reis gaat, onder 
verantwoording van FVC, die geen ‘binding’ hebben met de jeugd en/ of club. Voor 
eendaagse toernooien ligt het aantal begeleiders op twee per team en voor meerdaagse 
toernooien op minimaal drie per team. 
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Belangrijk 

Zoals eerder gemeld heeft de Coördinator Toernooien het organisatorische alleenrecht in 
handen en gaan de aanmeldingen, reserveringen en ook alle andere financiële 
verplichtingen via de Coördinator Toernooien die in contact staat met het bestuur en vooral 
de penningmeester. Het is dan ook 
verboden voor andere personen 
binnen de club om deze 
verplichtingen, namens FVC, aan te 
gaan. Het reserveren of bestellen van 
zaken en goederen komt in dat geval 
helemaal ten laste van de besteller 
zelf en is FVC niet verantwoordelijk 
voor en niet gehouden aan het 
betalen van deze kosten/ facturen. 
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