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VOORWOORD 

 

GFC`33 is een voetbalclub met een duidelijk herkenbaar eigen gezicht. De vereniging heeft op dit 

moment ruim 400 leden, waarvan 100 actieve senioren en 150 jeugdleden. Het technische beleid is 

er op gericht dat leden met plezier bij GFC voetballen en blijven voetballen, iedereen op zijn eigen 

niveau. De een meer prestatief en de ander recreatief. Beide zijn mogelijk binnen GFC’33 en kunnen 

prima hand in hand gaan. GFC heeft ambitie, wil met het standaardelftal hoger op, maar zal nooit de 

brede basis van de club uit het oog verliezen. En dat zijn de recreatieve voetballers.  

Dit beleidsplan staat voor de komende vier seizoenen: 2020-2021 tot en met 2023-2024. Maar het 

plan is geen statisch verhaal en kan in goed overleg tussen de betrokkenen bijgesteld worden. Dit 

houdt in dat een goede samenwerking en communicatie tussen hoofdbestuur, coördinatoren, 

trainers, leiders en diverse commissies van essentieel belang is. 

In het plan wordt aandacht besteed aan alle seniorensegmenten binnen de club: mannen, vrouwen, 

veteranen en zaal. Voor de jeugd is een apart beleidsplan technische zaken. 

 

 

 

 

 

 

 

Versiebeheer 

1. Origineel, juli 2020 
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1. Uitgangspunten 

1.1. Basisrechten 

Zoals aangegeven wil GFC’33 een vereniging zijn waar ruimte is voor prestatie en plezier. Dat uit zich 

in basisrechten die voor alle spelers gelden. Deze basisrechten zijn in 2016 vastgelegd door de 

algemene ledenvergadering. 

Elk spelend lid binnen de vereniging GFC’33 heeft recht op de volgende basisrechten: 

  

1. Twee keer trainen per week (indien de weersomstandigheden het toelaten). 

 

2. Minimaal een kwart trainingsveld per team per training, maar bij voorkeur ½ veld. 

 
3. Kwalitatief goede en voldoende trainingsmaterialen. 

 
4. Training/begeleiding door een daartoe gekwalificeerd iemand (door opleiding en/of ervaring). 

 
5. Deelname aan wedstrijden op basis van een roulatiesysteem. 

 

6. Begeleiding van het team op wedstrijddagen, inclusief een daartoe geschikte scheidsrechter 

bij (thuis)wedstrijden. 

 
7. Een kwalitatief goede wedstrijdoutfit van de club (shirt en broek), maximaal 5 jaar oud en 

uniform per team, en teammaterialen (zoals waterzak). Overige zaken (zoals trainingspakken 

en sokken) alleen indien er sponsoring voor beschikbaar is. 

 

8. Twee trainingsmomenten van 1 uur in de zaal of op een kunstgrasveld als langer dan 4 weken 

in de winterstop geen velden beschikbaar zijn. 

 

9. De kantine is open bij wedstrijden. 

 
Voor de mannen selectie gelden enkele uitzonderingen/aanvullingen op deze basisrechten: 

 

� bij het trainen minimaal een half veld en bij voorkeur een heel veld 

 

� indien alle velden afgekeurd zijn voor training, kan gekeken worden of er nog getraind kan 
worden op een beperkt deel van het veld 

 

� er wordt primair gespeeld op sterkte: sommige spelers zullen dus wat vaker reserve zijn en 
normaal gesproken bij andere teams minuten maken) 

 

� in de winterstop in de zaal of op kunstgras spelen (budget maximaal € 250 per seizoen) 

 

� als aanvulling op het tenue een warmloopshirt en een tas (budget € 500 uitgaande van 
afschrijving in 5 jaar), waar mogelijk via sponsoring 

 

1.2. Samenhang jeugd en senioren 

 

Voor de jeudgafdeling is een apart beleidsplan opgesteld. Hier wordt ten aanzien van de jeugd dan 

ook volstaan met twee belangrijke passages uit het beleidsplan jeugd die betrekking hebben op de 

samenhang met de teamindeling senioren. 
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Een leeftijdscategorie hoger of lager  

Spelers indelen in een hogere of lagere leeftijdsgroep binnen de jeugd is altijd een optie als de 

aantallen per team dit vereisen. Daarnaast kunnen getalenteerde spelers hoger worden ingedeeld 

om ze op die manier onder grotere weerstand te laten trainen en spelen. In beide gevallen is één 

leeftijdsgroep in principe het maximum, omdat meer overslaan onwenselijk is vanwege de 

fysiologische en sociale verschillen tussen leeftijdsgroepen. In uitzonderlijke gevallen kan hier echter 

in goed overleg met alle betrokkenen van afgeweken worden. Verder kunnen spelers met 

dispensatie in een lagere leeftijdsgroep blijven omdat ze nog niet toe zijn aan het fysiek 

veeleisendere niveau. In alle gevallen geldt dat het individuele belang van een speler niet geschaad 

mag worden ten koste van het teambelang. 

 

Bovenstaande is ook van toepassing op het vervroegd doorschuiven van jeugdspelers naar de 

senioren of dispensatie aan senioren om nog een jaar bij de jeugd te voetballen. 

 

Procedure  

De indeling van JO-19 voor het nieuwe seizoen gaat in samenspraak met het bestuurslid technische 

zaken. Hier vindt voorafgaand aan de bespreking met de kaderleden afstemming plaats over het 

eventueel vervroegd doorschuiven van jeugdspelers naar de senioren. Er kunnen zich situaties 

voordoen waarbij maatwerk noodzakelijk is. Hierover zal altijd in goed overleg met alle betrokkenen 

worden gesproken. Mocht er in een uitzonderingssituatie verschil van inzicht blijven bestaan over de 

indeling en het vervroegd doorschuiven van spelers naar de senioren, dan brengt het bestuurslid 

technische zaken de kwestie ter finale besluitvorming naar het dagelijks bestuur. 

  



6 
 

2. Mannen selectie 

De mannen selectie bestaat bij voorkeur uit twee teams (mannen 1 en mannen 2).  Indien dit niet 

haalbaar is bestaat de selectie alleen uit mannen 1. 

 

2.1. Samenstelling 

GFC is primair een vereniging van en voor Grubbenvorst. Het kan echter voorkomen dat spelers die 

niet woonachtig zijn in Grubbenvorst lid willen worden. Voorop staat dat GFC een open vereniging is 

waar iedereen lid kan worden, dus ook van buiten Grubbenvorst. Vooral binnen mannen 1 wordt 

echter wel kritisch gekeken naar de samenstelling. Het eerste elftal moet een voor het dorp 

herkenbaar team zijn met voornamelijk spelers waar leden en supporters zich mee kunnen 

identificeren.  

GFC haalt in principe niet actief spelers weg bij andere clubs. Wel wordt contact gehouden met 

spelers die na of tijdens de jeugdopleiding bij GFC elders zijn gaan voetballen. 

Bovenstaande betekent dat er in een beperkt aantal gevallen ruimte is voor spelers van buiten 

Grubbenvorst om bij GFC in het eerste elftal te komen voetballen. Dit altijd ná een gesprek met het 

bestuurslid technische zaken (en eventueel andere bestuursleden). Hierbij wordt meegenomen in de 

afweging of de technische staf van de selectie van mening is dat de betreffende speler een duidelijke 

kwalitatieve versterking is, de onderliggende motivatie om naar GFC te komen en of de komst niet de 

doorstroming van eigen talentvolle jonge spelers belemmert. 

Tot slot nog de opmerking dat GFC in geen enkel geval spelers een vergoeding geeft (in welke vorm 

dan ook) om bij GFC te komen voetballen. Dit geldt ook voor reiskosten. Die worden niet vergoed. 

Het is ieders eigen keuze om bij GFC te komen voetballen. 

2.2.  Sportieve doelstelling 

Voor mannen 1 geldt dat GFC’33 de komende seizoenen minimaal een stabiele 4
e
 klasser is, daar 

boven in mee draait en kansen benut om te promoveren naar de 3
e
 klasse. 

Indien de selectie uit twee teams bestaat geldt voor mannen 2 dat GFC’33 minimaal in de 4
e
 

reserveklasse wil spelen. 
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2.3.  Teamindeling en training 

 

Aan het begin van het seizoen kan gestart worden met een grotere groep voor de selectie, waar na 

de voorbereiding dan spelers worden verdeeld over team 1 en team 2 of afvallen. Als er twee teams 

zijn traint de selectie op dinsdagen in principe als geheel. Op vrijdagen traint de hoofdtrainer apart 

met de wedstrijdselectie voor het 1
e
 elftal. De overige spelers trainen dan onder leiding van de 

trainer van het 2
e
 elftal.  

In seizoenen waar kwalitatief en kwantitatief dus te weinig spelers beschikbaar zijn voor een 

volwaardige selectie, kan gekozen worden voor een kleinere selectie voor het 1
e
 elftal. Het 2

e
 elftal 

fungeert dan in meerdere mate zelfstandig. Per seizoen wordt dit beoordeeld en worden 

uitgangspunten opgesteld voor de concrete invulling (o.a. ten aanzien van uithelpen). 

2.4.  Wedstrijden 

Alle fitte spelers van de selectie zijn op wedstrijddagen actief. Dit kan op drie manieren: 

1. als speler van de wedstrijdselectie 1
e
 elftal (in principe 13 spelers en 1 keeper + 

reservekeeper) 

2. als speler van de wedstrijdselectie 2
e
 elftal (maximaal 15 spelers en 1 keeper) 

3. als speler bij een recreatief elftal: hier wordt ruimte vrijgehouden of gemaakt om spelers van 

de selectie minimaal één helft te laten voetballen 

 

Bij wedstrijden van het 1
e
 elftal zit de keeper van JO19-1 of de keeper van het 2

e
 elftal op de 

reservebank indien er geen vaste reserve is. Indien mannen 1 twee keepers heeft (dus vaste reserve), 

maakt de reservekeeper minuten in het 2
e
 elftal (selectie) of een van de recreatieve teams. 

Rondom het meespelen van selectiespelers bij lagere elftallen dienen goede afspraken te worden 

vastgelegd. De laatste jaren is de tendens bij recreatieve elftallen om deze samen te stellen met ruim 

meer dan 16 spelers. Hierbij wordt vervolgens een roulatieschema gemaakt, waarbij spelers dan 

vooraf weten wanneer ze geen wedstrijdverplichting hebben aangezien een team maximaal met 16 

spelers aan een wedstrijd kan deelnemen. Bij het opstellen van de roulatieschema’s dienen de lagere  

teams rekening te houden met het inpassen van selectiespelers. Per seizoen wordt dit proces 

vormgegeven door de het bestuurslid technische zaken. Keerzijde is dat spelers van een recreatief 

team gevraagd worden om uit te helpen bij de selectie. Uitgangspunt is dat het 1
e
 elftal altijd de 

mogelijkheid heeft om met minimaal 3 reserve veldspelers aan wedstrijden te beginnen. Indien nodig 

bestaat bij recreatieve teams dus de verplichting om uit te helpen. Hier wordt echter primair gekeken 

naar JO19. Spelers die uithelpen bij mannen 1 krijgen geen garantie op speelminuten, maar worden 
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in goed overleg wel in de gelegenheid gesteld om eerst minimaal 45 minuten bij hun eigen team te 

spelen.  

Geen gehoor geven aan een oproep om uit te helpen betekent automatisch geen wedstrijd in het 

betreffende weekend en een extra wedstrijd schorsing (dus los van het roulatieschema). 

Het 2
e
 elftal fungeert bij voorkeur als de kweekvijver voor het 1

e
. Hier worden jonge spelers opgeleid 

die vanuit de jeugd nog niet direct de stap kunnen maken naar het 1
e
 elftal. Dit betekent dan ook dat 

JO19-spelers die overkomen en in principe het niveau van de selectie aankunnen, een beschermde 

positie krijgen in de selectie. Die beschermde positie houdt in dat zij voorrang hebben op andere 

spelers bij de definitieve samenstelling van de selectie, ook al zijn ze kwalitatief min of meer gelijk. 

Voor hen moet er ruimte zijn voor doorontwikkeling. Bij een selectie 2
e
 elftal passen ook enkele 

ervaren spelers die de jongere garde kan opvangen (bijv. spelers die afbouwen). 

De technische commissie senioren stelt de definitieve samenstelling van de selectie vast (ingaande 

vanaf start competitie) op basis van een voorstel van de technische staf van de selectie. 

2.5.  Medische begeleiding 

Voor de mannen selectie investeert GFC niet alleen in een goede technische staf, maar ook in 

medische begeleiding. Voor de selectie zijn op trainingsavonden een fysiotherapeut of een 

sportmasseur beschikbaar voor eenvoudige behandelingen, preventie en herstel. De sportmasseur is 

tevens op wedstrijddagen beschikbaar voor preventieve activiteiten en vervult bij het 1
e
 de functie 

van verzorger tijdens wedstrijden. 

De medische begeleiding is primair bestemd voor de mannen selectie. In bepaalde gevallen kunnen 

ook andere spelers in goed overleg gebruik maken van de diensten van de fysiotherapeut en 

sportmasseur. Uitgangspunt is echter wel dat leden van GFC gebruik maken van het reguliere 

zorgcircuit. 

2.6.  Inzet en aanwezigheid 

GFC investeert veel in de mannen selectie. Van de spelers kan in dat geval ook een en ander 

verwacht worden. In principe betekent deel uitmaken van de selectie dat een speler twee keer per 

week traint. Door werk of studie is dit niet altijd mogelijk. Om deel uit te kunnen maken van de 

selectie is één keer trainen in principe een voorwaarde. Het kan uiteraard incidenteel voorkomen dat 

een speler op advies van de medische staf niet traint en wel inzetbaar is bij een wedstrijd. 
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Van spelers die maar één keer kunnen trainen door werk of studie wordt verwacht dat zij zo veel 

mogelijk gebruik maken van een alternatief voor de training die wegvalt. Zo is er de mogelijkheid om 

met JO19 mee te trainen, bij een andere vereniging (bijv. studenten die op kamers wonen) of 

desnoods via een individueel programma (in samenspraak met de technische staf). 

Geblesseerde spelers zijn in principe aanwezig op wedstrijddagen en laten ook regelmatig hun 

gezicht zien bij de trainingen. 

Van alle selectiespelers, met uitzondering van spelers die een bestuursfunctie vervullen of 

jeugdleider/trainer zijn, wordt verwacht dat zij één of twee keer per jaar een wedstrijd fluiten bij de 

jeugd. Bij niet op komen dagen volgt een sanctie in de vorm van verplicht een dagdeel werken op 

zaterdag in de kantine. De speler wordt ook opnieuw ingeroosterd voor het fluiten (de beurt vervalt 

dus niet). 

2.7.  Spelopvatting 

Voorop staat dat de hoofdtrainer verantwoordelijk is voor de speelwijze. Uitgangspunt is echter wel 

de spelopvatting zoals die hieronder staat verwoord. De hoofdtrainer kan hiervan in de uitvoering 

van afwijken (bijv. door de tegenstander, teamsamenstelling of blessures), maar het principe dient 

overeind te blijven. En dat principe is dat GFC probeert dominant aanvallend voetbal te spelen om te 

winnen, op de helft van de tegenstander en niet defensief ingesteld voetballen om niet te verliezen. 

De wil om te winnen is groter dan de angst om te verliezen.  

Uitgangspunt is dan ook het 4-3-3 systeem of een variant daarop. Dit uitgangspunt wordt ook in de 

opleiding, dus bij de jeugd, toegepast. 
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3. Mannen recreatief 

Naast prestatief voetbal biedt GFC uiteraard ook de mogelijkheid voor leden om meer recreatief te 

voetballen. Dat kan voor senioren mannen primair bij een van de lagere elftallen, maar vanaf een 

bepaalde leeftijd ook bij de veteranen (zie hoofdstuk 5). 

3.1. Trainingen 

De recreatieve elftallen mannen krijgen in ieder geval de ruimte om op vrijdagen te trainen. Een 

extra training op een andere dag is mogelijk op momenten dat er ruimte is op de velden.  

3.2. Samenstelling teams 

Spelers moeten in principe bereid zijn om te gaan voetballen in het team waar ze ingedeeld worden. 

Spelen in de selectie is een eigen keuze en kan niet afgedwongen worden. Uiteraard wordt bij de 

teamindeling zo veel mogelijk rekening gehouden met de wensen en voorkeuren van (recreatieve) 

spelers. Op basis van het aantal beschikbare spelers en de noodzakelijke bezetting van teams, kan 

hier echter van worden afgeweken. Aan het eind van elk seizoen wordt een inventarisatie gehouden 

onder de spelers waarbij wensen en voorkeuren kunnen worden aangegeven. De indeling wordt 

uiteindelijk vastgesteld door het bestuurslid technische zaken, altijd in nauw overleg met de leiders. 

GFC heeft geen voorkeur voor het samenstellen van 100% vriendenteams, aangezien dit de 

samenstelling van de selectie negatief kan beïnvloeden. Dat wil echter niet zeggen dat 

vriendenteams in goed overleg met het bestuur niet mogelijk zijn. Er zullen dan wel goede afspraken 

gemaakt worden, vooral over uithelpen. Dat geldt ook voor teams die in zijn geheel over willen 

komen van andere verenigingen. Hiervoor geldt geen blokkade. Wel zullen er vooraf gesprekken met 

het bestuur zijn en moet duidelijk zijn dat teams aan alle verplichtingen binnen de club voldoen. 

3.3. Wedstrijden 

Voor recreatieve spelers geldt niet dat er een garantie is dat men wekelijks wedstrijden speelt. De 

tendens is om teams in toenemende mate uit meer dan 16 spelers te laten bestaan. In dat geval 

wordt een roulatieschema gemaakt, waarbij spelers dan vooraf weten wanneer ze geen 

wedstrijdverplichting hebben. Indien nodig maken recreatieve teams ruimte voor selectiespelers die 

om minimaal 45 minuten te spelen als ze niet in de wedstrijdselectie zitten. 

3.4. Inzet en aanwezigheid 
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Voetbal is een teamsport. Ook van recreatieve spelers wordt verwacht dat ze aanwezig zijn bij 

minimaal wedstrijden en bij voorkeur ook trainingen. Afmelden dient dan ook tot een minimum 

beperkt te blijven.  

Van alle spelers, met uitzondering van spelers die een bestuursfunctie vervullen of 

jeugdleider/trainer zijn, wordt verwacht dat zij één of twee keer per jaar een wedstrijd fluiten bij de 

jeugd. Bij niet op komen dagen volgt een sanctie in de vorm van verplicht een dagdeel werken op 

zaterdag in de kantine. De speler wordt ook opnieuw ingeroosterd voor het fluiten (de beurt vervalt 

dus niet). 

Eén van de recreatieve elftallen kan in plaats van fluiten op eigen verzoek ook aangewezen worden 

voor het invullen van kantinedienst op de vrijdagavond. Dit team traint dan als eerste en ontvangt 

een aangepaste vergoeding voor de teamkas aangezien de diensten meer tijd vergen dan het fluiten. 
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4. Vrouwen 

GFC’33 biedt ook de mogelijkheid om te voetballen in vrouwenteams. Streven is om minimaal 1 team 

in te schrijven. Dit is ook van belang voor de mogelijkheid tot doorstromen van speelsters bij jeugd-

meisjesteams.  

4.1. Indeling 

De vrouwenteams zijn vooralsnog recreatief (5
e
, 6

e
 klasse). GFC heeft op dit moment niet de ambitie 

om prestatief vrouwenvoetbal te gaan spelen. Mocht daar in de toekomst op basis van beschikbare 

speelsters aanleiding toe zijn, dan zal dit eventueel heroverwogen worden.  

4.2. Trainingen 

De vrouwenelftallen krijgen in ieder geval de ruimte om op vrijdagen te trainen en in principe ook op 

de dinsdag. 

4.3. Inzet en aanwezigheid 

Voetbal is een teamsport. Ook van speelsters bij de vrouwen wordt verwacht dat ze aanwezig zijn bij 

minimaal wedstrijden en bij voorkeur ook trainingen. Afmelden dient dan ook tot een minimum 

beperkt te blijven.  

Van alle speelsters, met uitzondering van speelsters die een bestuursfunctie vervullen of 

jeugdleider/trainer zijn, wordt verwacht dat zij één of twee keer per jaar een vrijwillige taak 

uitvoeren. Dit mag fluiten zijn bij de jeugd, maar vrouwen kunnen er ook voor kiezen om één of twee 

kantinediensten te draaien. Bij niet op komen dagen volgt een sanctie in de vorm van verplicht een 

(extra) dagdeel werken op zaterdag in de kantine. De speler wordt ook opnieuw ingeroosterd (de 

beurt vervalt dus niet).  
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5. Veteranen en zaal 

5.1. Veteranen 

GFC biedt spelers van 30 jaar en ouder de mogelijkheid om in een veteranenteam te spelen (een 

enkele dispensatie is mogelijk). De veteranen spelen op zaterdagmiddag (na de jeugd) met een 

speeltijd van twee keer 35 minuten. Het veteranenvoetbal is een prima vervolg op een carrière 

binnen de senioren-mannen, vooral voor spelers die het rustiger aan willen doen of voor spelers voor 

wie het spelen op zondag(ochtend) minder aantrekkelijk is. 

Streven is om minimaal één veteranenteam per seizoen te hebben. De veteranen hebben een aparte 

positie binnen de club, met een eigen commissie die zorg draagt voor de aansturing en de dagelijkse 

gang van zaken. De commissie is vertegenwoordigd in het hoofdbestuur. In tegenstelling tot de 

andere geledingen binnen de club (wit-blauw), spelen de veteranen nog in de originele clubkleuren 

geel-zwart. 

Indien voldoende spelers voorhanden zijn, bestaat ook de mogelijkheid om geen wedstrijden te 

spelen maar recreatief onderling te voetballen. 

5.2. Zaal 

Naast veldvoetbal biedt GFC in beperkte mate ook de mogelijkheid om te zaalvoetballen. Dit kan op 

twee manieren: in competitieverband en recreatief. 

Voor spelers die kiezen voor de mannenselectie bij het veldvoetbal geldt dat zij geen toestemming 

krijgen van de club om actief te zijn in de zaal(competitie). Zaalspelers kunnen wel actief zijn in lagere 

veldelftallen. Dit kan structureel het geval zijn, maar ook incidenteel op afroep. Spelers die hiertoe 

bereid zijn worden hierin door de club gefaciliteerd (pasje, lidmaatschap e.d.). GFC streeft geen 

prestatief zaalvoetbal na. Ook voor eventuele zaalteams in competitieverband geldt dat zij primair 

recreatief van aard zijn. 

Wekelijks is onder de vlag van GFC ook een groep recreatieve zaalvoetballers actief. Zij spelen geen 

competitiewedstrijden, alleen onderlinge wedstrijden. De contributie voor deze zaalvoetballers blijft 

beperkt tot dekking voor de zaalhuur. 
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6. Vergoedingenbeleid 

GFC’33 is net als vele andere clubs een vereniging die in sterke mate afhankelijk is van vrijwilligers. Zij 

draaien de club en scheppen de randvoorwaarden waardoor wekelijks ruim 250 actieve leden de 

voetbalsport kunnen beoefenen. Het verstrekken van vergoedingen voor werkzaamheden is een 

delicate kwestie binnen een club. Er zijn immers vele vrijwilligers binnen de vereniging die hun 

functie zonder vergoeding uitvoeren. GFC’33 is dan ook zeer terughoudend in het verstrekken van 

vergoedingen, waarbij ook het financieel gezond blijven van de club een belangrijke rol speelt. 

Voor enkele functies binnen technische zaken of staf senioren kan wel een vergoeding worden 

gegeven. Dit heeft vooral te maken met gevraagde opleidingseisen en de beschikbaarheid van 

kandidaten. Het gaat hierbij om de hoofdtrainer en fysiotherapeut. 

6.1. Hoofdtrainer 

Voor mannen 1 geldt dat GFC’33 de ambitie heeft om minimaal een stabiele 4e klasser te zijn. Wat 

niet wil zeggen dat GFC’33 geen 3e klasse wil spelen. Maar de club stemt zijn structurele (personele) 

budget af op 4e klasse. In dat kader wordt voor de hoofdtrainer van de selectie een salarisrichtlijn 

vastgesteld die vergelijkbaar met de gemiddelde vergoeding voor trainers 4e klasse in het 

amateurvoetbal. 

 

6.2. Fysio 

 

Voor de mannen selectie, en waar mogelijk ook voor andere teams, is als ondersteuning op het 

reguliere zorgcircuit, fysio beschikbaar op minimaal een van twee trainingsavonden van de selectie. 

Voor fysio stelt de club een vrijwilligersvergoeding beschikbaar (niet meer dan de maximaal 

toegestane belastingvrije vergoeding). 
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Bijlage 1: functie-omschrijvingen senioren 

AFDELING SENIOREN 

Functie 

Bestuurslid Technische zaken senioren 

 

Taken  

- Is lid van het hoofdbestuur. 

- Geeft sturing aan de afdelingen senioren mannen/vrouwen. 

- Samenstellen en continueren/verbeteren van het Technisch Beleidsplan Senioren. 

- Opstellen van technische uitvoeringsregelingen op basis van het technisch beleidsplan. 

- Verantwoordelijk voor het evalueren, selecteren en voordragen aan het HB van de hoofdtrainer. 

- Werving en selectie overige technische functies senioren, inclusief fysio. 

- Eindverantwoordelijk voor de teamindelingen senioren. 

- Onderhouden van contacten technische zaken met de KNVB op bestuursniveau. 

 

Functie 

Teammanager selectie 

 

Taken 

- Coördineert de voetbalzaken voor de selectie mannen. 

- Zorgdragen voor de uitvoering van het technisch beleidsplan, onderdeel mannen presatief. 

- Adviseren/ondersteunen bestuurslid technische zaken bij evaluatie, werving/selectie technische functies. 

- Zorgdragen voor de wekelijkse bezetting van de selectie elftallen. 

- Ondersteunt op wedstrijddagen waar nodig de teamleider 1
e
 elftal bij alle organisatorische zaken rondom mannen 1. 

 

Functie 

Coördinator recreatief 

 

Taken  

- Coördineert de voetbalzaken voor recreatieve teams senioren (mannen en vrouwen). 

- Zorgdragen voor de uitvoering van het technisch beleidsplan, onderdeel mannen recreatief en vrouwen. 

- Zorgdragen voor de wekelijkse bezetting van de recreatieve elftallen. 

 

Functie 

Hoofdtrainer selectie mannen (betaalde functie) 

 

Taken  

- Training selectie mannen en coaching mannen 1. 

- Wekelijks selecteren en samenstellen mannen 1. 

- Adviseert over de definitieve teamindeling/samenstelling mannen selectie en mannen 2. 

- Onderhoudt nauwe contacten met de staf van JO19-1. 

Opleidingseis: minimaal TC II of III-senioren (afgestemd op klasse-indeling) 

 

Functie 

Assistent-trainer mannen 1/teamleider 

 

Taken  

- Assisteert bij de trainingen van de selectie mannen en fungeert op wedstrijddagen als assistent-coach mannen 1. 

- Adviseert de hoofdtrainer mannen bij het wekelijks selecteren en samenstellen mannen 1. 

- Bijdragen aan het proces van teamindeling en werving/selectie hoofdtrainer.  

- Verzorgt (met name op wedstrijddagen) alle organisatorische zaken rondom mannen 1 samen met de teammanager, 

waaronder ontvangst van de scheidsrechter en de tegenstander, invullen digitaal wedstrijdformulier, beheer kleding en 

materialen, vervoersschema, perscontacten, wedstrijdverslagen en contacten wedstrijdsecretariaat. 

- Draagt zorg voor de registratie van teamgegevens (gespeelde wedstrijden per speler, rode- en gele kaarten, schorsingen). 
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Functie 
Keepertrainer mannen prestatief (en JO19-1) 

Taken  

- Verzorgt wekelijks minimaal 45 min de training van de keepers selectie en de keeper JO19-1. 

- Adviseert bij de teamindeling (onderdeel keepers). 

 

Opleidingseis: KNVB-keeperstrainer (of vergelijkbaar door ervaring, opleiding) 

 

Functie 

Teamleider senioren (mannen recreatief en vrouwen) 

Taken 

- Begeleiding en eventueel training/coaching seniorenteam (mannen of vrouwen). 

- Beheert de teammaterialen. 

- Draagt zorg voor het vervoers- en wasschema. 

- Adviseert over de teamindeling. 

 

Functie 

Fysiotherapeut 

Taken 

- Verzorgt en coördineert de preventie/behandeling van blessures (primair mannen prestatief). 

- Verwijst spelers indien nodig en mogelijk door naar het reguliere zorgcircuit (huisarts, specialist). 

- Ondersteunt en adviseert spelers bij hersteltrainingen. 

- Adviseert de trainers over de medische inzetbaar van spelers. 

Opleidingseis: HBO-fysiotherapie of sportmassage 

 

Functie 

Sportmasseur/verzorger  

Taken 

- Verzorgt de preventie/behandeling van blessures (primair mannen prestatief). 

- Ondersteunt en adviseert spelers bij hersteltrainingen. 

- Adviseert de trainers over de medische inzetbaar van spelers, in nauw overleg met de fysiotherapeut. 

- Verzorgt de preventieve behandeling en de verzorging van spelers mannen 1 op wedstrijddagen. 

Opleidingseis: sportmassage/verzorging 


