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Inleiding 
 
“Gedeelde ambitie voor iedereen” 
 
In dit document presenteert GJS de aanpak op het gebied van het voetballen in de 
leeftijdscategorieën O13 t/m O19. GJS heeft omvang en ambitie. Dat vraagt om 
visie, om doelen en een duidelijke aanpak. Investeren in de jeugd is een 
investering in de toekomst van de vereniging. En investeren in ieder jeugdlid dat 
geniet van zijn favoriete sport, voetbal.  
 
De midden/bovenbouw zal voortborduren op de het beleid dat in de onderbouw 
is ingezet met gelijke kansen. Kenmerk van voetballers O13, 14 en 15 zijn echter 
dat ze steeds kritischer worden zowel op eigen prestaties als op die van anderen. 
Dat is ook de reden dat we vanaf de O13 steeds meer gaan selecteren op kwaliteit 
en ambitie van spelers. 
Kenmerk van de leeftijdscategorie O16 t/m O19 is dat spelers steeds meer 
uitgroeien tot teamspelers, de handelingen van ieder individu zullen steeds meer 
op elkaar afgestemd worden op de ander om uiteindelijk een positief 
wedstrijdresultaat te behalen. Daarnaast zetten de spelers stappen naar 
volwassenheid en zullen ze meegenomen worden in het maken van keuzes. 
 
De nadruk ligt steeds meer op het trainen op wedstrijdechte situaties, maar ook 
de ontwikkeling van de motorische en technische vaardigheden komen nog aan 
bod. En natuurlijk willen we een veilige omgeving creëren, waarin iedereen kan 
groeien. Los van dat spelers steeds meer geselecteerd gaan worden op kwaliteit 
en ambitie blijven alle spelers natuurlijk wel gelijk behandeld worden. 
Uitgangspunten blijven dat iedereen evenveel speeltijd krijgt op basis van de 
aanwezigheid op trainingen en dat alle teams dezelfde mogelijkheden krijgen om 
minimaal 2x te trainen. Pas in O19 zal de laatste stap richting het seniorenvoetbal 
gezet worden waarin er gespeeld gaat worden om wedstrijden te winnen.  
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1. Missie GJS  

 
Onze motivatie is om jeugdspelers gelijke kansen te geven bij de Persoonlijke 
ontwikkeling van ieders voetbaltalenten in een omgeving, waarin Plezier en 
Positieve coaching centraal staan. Daarnaast komt in de wedstrijden de term 
Prestatie meer aan de orde. Kortom, de 4 P’s van GJS zijn Persoonlijke groei, 
Positieve coaching, Plezier en Prestatie.  
 
Doelstellingen 
 
Doelstellingen algemeen 
1. Er wordt plezier beleefd aan de voetbalsport, zowel op de training als in 

de wedstrijd.  
2. De speler kan zich ontwikkelen op zijn/haar eigen niveau. 
3. Naleving van de verenigingsnormen en waarden wordt verwacht. 
4. De jeugdspeler bindt zich aan de club (als speler, coach, scheidsrechter, 

bestuurslid, vrijwilliger, etc.) 
5. Een goede en veilige voetbalopleiding bieden voor de jeugd. Iedereen die 

binnen de vereniging betrokken is bij jeugdactiviteiten dient te beschikken 
over een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) 

6. GJS stelt zich ten doel jaarlijks jeugdspelers naar de senioren te 
begeleiden. En hen op het moment van overgang een gezond perspectief 
te bieden op een prettige tijdsbesteding binnen het kader van de GJS-
seniorenteams. 
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Doelstellingen prestatief 
1. Eigen spelers opleiden om door te stromen naar de A-selectie voor Heren 

1 en Vrouwen 1 
 

2. De selectieteams spelen op hoofdklasse niveau en incidenteel op divisie 
niveau, om zo de aansluiting te houden met het ambitieniveau van de A-
selectie. Het spelen in deze klasse is geen doel op zich, maar moet het 
resultaat laten zijn van de verbeteringen die we doorvoeren in onze 
jeugdopleiding vanaf de onderbouw en verder.  
 

3. De selectieteams van GJS spelen in beginsel 4:3:3 of 3:4:3 (O13 t/m O18). 
Door aandacht te geven aan de speelwijze binnen de jeugdopleiding kan 
gewerkt worden aan een structurele stroom van spelers die bekend met 
de speelwijze en de vele varianten die het 4:3:3 kent. Het bestuurslid 
voetbaltechnische zaken in samenwerking met de hoofdtrainers zien erop 
toe dat de speelwijze op de juiste wijze wordt gehanteerd en gedoseerd 
binnen de jeugdopleiding. Bij uitzondering kan er van de formatie worden 
afgeweken. In de jeugdopleiding (vanaf O19) moeten de spelers ook 
bekend en opgeleid worden met deze speelwijze. 

 
4. De teams van GJS hebben een herkenbare manier van voetballen. Dit 

kenmerkt zich door een hoge mate van attractiviteit, hoge intensiteit 
waarin we voornamelijk uitgaan van de bal in bezit hebben of hem anders 
snel willen veroveren. GJS gaat uit van eigen kracht en speelt als een 
hecht collectief. 
 

5. De middelen die GJS beschikbaar heeft worden meer dan voorheen 
ingezet om de doelstellingen te behalen door het hebben van voldoende 
materialen, het aanstellen van goede trainers, het begeleiden van de 
huidige trainers en het omgeven van de teams met een adequate 
organisatie. 
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Doelstellingen recreatief 
GJS wil ook in de komende jaren een breed platform bieden aan jeugdspelers die 
de voetbalsport puur recreatief willen beoefenen. Met name ten aanzien van het 
dragen van de organisatie en het bewaken en bewaren van de verenigingsnormen 
en waarden en de ‘clubcultuur’ speelt deze groep een belangrijke rol. GJS 
onderkent dit en zal de recreatieve teams voorzien van een adequate organisatie 
en voldoende trainers, materialen/faciliteiten om de voetbalsport te beoefenen.  
 

2. Visie op leren voetballen 
 
De focus ligt hier op het leren spelen vanuit een basistaak en vervolgens het 
afstemmen van basistaken binnen een team (zie onderstaande afbeelding 
Jeugdvoetballeerproces van de KNVB).  
 

 
bron: KNVB 
 
Behalve de ontwikkeling van het teamspel en de tactische vaardigheden die 
daarbij horen, dient in deze leeftijdsfase nog nadrukkelijk aandacht te worden 
gegeven aan het ontwikkelen en verfijnen van technische en motorische 
vaardigheden in trainingen. Hiermee trekken we de lijn van het technisch 
beleidsplan onderbouw door in deze leeftijdscategorieën. Het is de taak van de 
trainers dit vast onderdeel te maken van trainingen en de spelers te stimuleren in 
het verbeteren.  
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De TrainingsPlanner van de Voetbaltrainer, het centrale platform voor (ook eigen) 
oefenstof en trainingen, bevat voldoende techniekoefeningen met video’s om 
mee aan de slag te gaan. Zie ook het belang van techniektraining tot 14 jaar: 
Techniektraining - tien tips voor jeugdtrainers 
 
- Teamtrainingen  

De kernwoorden voor de trainingen in deze leeftijdscategorieën:  
teamontwikkeling (KNVB), techniekontwikkeling (Coerver), motorische 
ontwikkeling (ASM). Meer informatie over de inhoud van de trainingen, het 
Athletic Skills Model en tips voor trainers is terug te vinden in de documenten 
Trainingsplan O13 en Trainingsplan O14/O15.  
Ieder team traint 2 x per week. De duur van elke training is 75/90 minuten. 
De warming-up van 1 van de 2 trainingen wordt verzorgd door Fysio PP. 
 

- Wedstrijden 
Alle GJS teams nemen naast de KNVB-competitie, ook deel aan de 
bekercompetitie. Indien er geen wedstrijd is op zaterdag, wordt er getraind of 
een oefenwedstrijd gespeeld. In de voorbereiding op het nieuwe seizoen, 
maar ook af en toe tijdens het seizoen wordt doordeweeks geoefend, in de 
plaats van of aanvullend op de trainingen. Aan het einde van het seizoen is 
het gebruikelijk aan 1 à 2 toernooien deel te nemen. Het geniet de voorkeur 
om met meerdere GJS-teams deel te nemen aan een toernooi, zodat we ons 
als vereniging presenteren. 
 

- TrainingsPlanner van de Voetbaltrainer 
Van losse oefeningen tot complete thematrainingen, allemaal te vinden in 
deze omvangrijke database. Ook eigen oefeningen (met evt. link naar een 
video) kunnen worden toegevoegd en trainingen naar wens worden 
aangepast of zelf samengesteld. Per leeftijdscategorie, thema, taak, 
spelprincipe enz. kan worden gefilterd. Er kan ook voor worden gekozen de 
leerlijn van de TrainingsPlanner te volgen door deze te activeren. Trainingen 
voor het hele seizoen worden ingepland in de Agenda.  
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-  

 
 

- Meetrainen/meespelen 
Vanaf de winterstop gaan spelers volgens een schema om toerbeurt 
meetrainen met een team uit een hogere leeftijdscategorie of een hoger team 
binnen de leeftijdscategorie. Dit geldt voor spelers die toe zijn aan een extra 
prikkel en ook zelf uitgedaagd willen worden. Dit is bij voorkeur een extra 
trainingsmoment naast de eigen trainingen. Ook het meespelen bij andere 
teams dient te worden gestimuleerd. Het is de taak van de coördinatoren dit 
af te stemmen met de hoofdtrainers. 
 

- Wisselbeleid  
In principe krijgen alle spelers gedurende het seizoen ongeveer evenveel 
speeltijd (roulatiesysteem). De speeltijd wordt ook bepaald door 
trainingsopkomst, discipline (binnen, maar ook buiten het veld) en 
(terugkomen van) blessures. “Van op de bank zitten wordt geen speler 
beter!” 

 
- Wisselende posities 

Alhoewel voorkeuren bij sommige spelers al beginnen te ontstaan, is het 
raadzaam spelers toch op wisselende posities te laten spelen, zij het 
beperkter dan in de onderbouw. Het komen in nieuwe situaties tijdens 
wedstrijden of trainingen stimuleert de ontwikkeling van spelers.  
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Extra voetbalmomenten en activiteiten 
     SNS Streetsoccer  

Op donderdagmiddag van 15.15 uur tot 16.45 op het kunstgras van 
GJS voor jeugd van 10 tot 17 jaar.  
Meer info www.gorinchembeweegt.nl 

 
 
 

Proxsysleague  
Deze zaalcompetitie in de van Rappardhal wordt voor 
verschillende leeftijdscategorieën georganiseerd.  
Meer info www.proxsysleague.nl 
 
 

 
Plezier op en Inzet voor de club 
GJS vindt het belangrijk de jeugdleden het naar de zin te maken bij de club.  
Door een actief verenigingsleven en het stimuleren van vrijwilligerswerk brengen 
we de jeugdleden verenigingszin bij en hopen we ze dan ook te kunnen behouden 
voor seniorenvoetbal of anderszins. Een voorbeeld van een vrijwilligersactiviteit 
voor middenbouw-spelers kan zijn: 
- Optreden als spelleider bij de jongste jeugd; 
- Assisteren bij trainingen van de jongste jeugd; 
 
De activiteitencommissie van GJS zal nadrukkelijker activiteiten voor junioren 
organiseren. Ook coördinatoren en/of ouders kunnen een activiteit of teamuitje 
organiseren. 
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3. Meiden in de bovenbouw 
 

Binnen de vereniging is ruimte voor voetballen in meidenteams of gemengd 
voetballen. Dat op basis van de ambitie en het talent van het betreffende lid.  
Het voetballen in gemengde teams faciliteert GJS t/m de O19. Daarmee willen we 
ambitieuze meiden de kans bieden om door te stromen naar de top van het 
vrouwenvoetbal, binnen de vereniging VR 1. 
 
De faciliteiten die aan de meiden in de middenbouw worden geboden zijn 
dezelfde als die aan de jongens. Van meiden wordt dan ook hetzelfde verwacht 
als wij van de jongens verwacht. Ieder lid is daarmee gelijk. 
 

4. Wat verwachten we van een Gorkumse Jonge Spartaan 
 
Trainingen  
Het plezier in voetbal en het teamgevoel staan bij ons voorop. Daarom vinden we 
het belangrijk dat je bij elke training aanwezig bent. Als je onverwacht toch niet 
kan moet je dit altijd melden bij je trainer/leider. Verder is het erg belangrijk dat 
er veilig en sportief wordt gevoetbald. Scheenbeschermers zijn daarom verplicht. 
De trainer geeft aan wat voor kleding je aan kan hebben tijdens de training. 
Goede voetbalschoenen zijn in ieder geval erg belangrijk.  
 
Wedstrijden  
Als je met je team meedoet aan de wedstrijden wordt er verwacht dat je je er elke 
wedstrijd bent. Mocht je een wedstrijd niet kunnen dat moet je je afmelden bij je 
trainer/leider. Doe dit zo vroeg mogelijk zodat er nog tijd is om een invaller te 
zoeken en het team compleet te maken voor die wedstrijd. Geef het ook door als 
je weet dat je een weekendje weg gaat of op vakantie gaat. Alleen in hoogst 
uitzonderlijke gevallen kunnen wedstrijden verzet worden. Sportiviteit en het 
teamgevoel vinden we erg belangrijk. Zorg dat je op tijd aanwezig bent voor een 
wedstrijd. Ga met respect om met je tegenstanders en luister naar de 
aanwijzingen van de scheidsrechter. Geef elkaar voor en na afloop van de 
wedstrijd een hand. Wedstrijden worden gespeeld in het GJS-wedstrijd tenue.  
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Kleedkamer – Douchen 
Het is de bedoeling dat de je in gewone kleding naar het veld komt. Je kan je dan 
omkleden in de kleedkamer (nummers staan op het bord aangegeven). Na de 
wedstrijd/training kan je je dan weer omkleden en fris in je eigen kleding naar 
huis. Douchen is gewenst na zowel de wedstrijden als na de training, het draagt 
bij aan de hygiëne maar ook aan de teamvorming met je ploeggenoten. Denk 
daarbij ook aan badslippers. Zorg dat je de kleedkamer ook bij uitwedstrijden 
netjes achterlaat. Alle rommel in de afvalbak en maak de vloer schoon en droog 
met de trekker.  
 
Trainen of voetballen bij een andere vereniging  
Wil je om een bepaalde reden bij een andere vereniging meetrainen dan moet je 
dat eerst melden bij de coördinator en je trainer/leider. Zonder instemming van 
GJS is het niet toegestaan gedurende het seizoen bij een andere vereniging mee 
te trainen of te voetballen. Het is ook belangrijk dat de vereniging waar je gaat 
meetrainen officieel op de hoogte wordt gesteld. Zij zullen dan ook contact 
opnemen met ons bestuur om een en ander af te stemmen. Soms komt het voor 
dat jeugdleden mogen gaan trainen of voetballen bij een BVO of dat er een speler 
uitgenodigd wordt door het KNVB Jeugdplan Nederland. We gaan ervanuit dat de 
belangen van je eigen team dan niet uit het oog verliest. In goed overleg met GJS 
en de andere organisaties kan er altijd naar een goede oplossing gezocht worden. 
 

5. Procedure teamindeling 

Bij de jaarlijkse indelingen van de jeugdteams bewaken de jeugdcoördinatoren de 
organisatorische en de procedurele kant en de Hoofdtrainer van de 
leeftijdscategorie i.s.m. de andere trainers de voetbaltechnische kant. 

De teamindeling wordt gedaan door de hoofdtrainer(s) in overleg met het 
bestuurslid voetbalzaken, de technisch jeugdcoördinator (HJO) en trainers van de 
leeftijdscategorie. Om daartoe te komen worden de volgende stappen 
ondernomen: 
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Stap 1 (december-februari) 
In deze fase worden de beoordelingsformulieren (TIPS) door de betreffende 
jeugdcoördinator per leeftijdscategorie verspreid onder de leiders en (eventueel) 
trainers van de teams. De leiders en trainers leveren de formulieren weer in bij de 
technisch jeugdcoördinator en deze maakt in samenspraak met de hoofdtrainer 
en trainers een eerste grove concept-teamindeling. Vervolgens wordt de eerste 
teamindeling besproken in het TJC-overleg. 

Stap 2 ( april) 

De TJC stelt een lijst op met jeugdleden voor het nieuwe seizoen op basis van 
geboortejaar en de dan actuele ledenregistratie. De lijst wordt daarna lopende 
het proces actueel gehouden met aan- en afmeldingen van jeugdleden. Aan de 
hand van de aantallen wordt het aantal jeugdteams voor het nieuwe seizoen 
vastgesteld binnen de vastgestelde kaders en mogelijkheden. 

Op basis van de input van de leiders en trainers wordt een tweede concept-
teamindeling gemaakt in het TJC-overleg met de hoofdtrainers. Hierin wordt ook 
het advies van de keeperscoördinator t.a.v. de indeling van de keepers 
meegenomen.  
 
De TJC en technisch jeugdcoördinator bespreken ook welke trainers/leiders 
gewenst/beschikbaar zijn voor de betreffende jeugdteams, benaderen eventueel 
nieuw beoogde trainers en leiders en delen deze in.  

Stap 3 (mei-juni) 
In deze fase worden een aantal extra trainingen en wedstrijden georganiseerd ten 
behoeve van de nieuwe teamindeling. Verder wordt met elkaar bepaald welk 
team in welke KNVB-klasse gaat spelen. Indien van toepassing, worden nieuwe 
hoofdtrainers betrokken bij het bepalen van de definitieve selectiegroep en bij 
selectietrainingen/ wedstrijden.  
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Stap 4 (eind juni) 
De jeugdcoördinator en de hoofdtrainer stellen een definitieve indeling op, 
waarin de eventuele laatste ledenmutaties (aan- en afmeldingen) worden 
meegenomen. Komt men er onderling niet uit dan beslist uiteindelijk het 
bestuurslid voetbalzaken. De TJC stelt de definitieve teamindeling vast en 
verspreidt deze via de ouders van de jeugdleden, leiders en trainers. Ook brengt 
de jeugdcommissie de teamindeling ter bevestiging in bij het hoofdbestuur.  
 
Overige opmerkingen t.a.v. het indelen van jeugdspelers: 

- algemeen: bij het selecteren van spelers wordt niet alleen gekeken naar 
talent/niveau maar ook naar inzet, trainings- en wedstrijdopkomst, 
gedrag/omgangsvormen. 
 
- buitengewoon getalenteerde spelers kunnen de stap maken naar een 
leeftijdscategorie hoger als het er sociaal-emotioneel ook aan toe is en het voor 
de voetbaltechnische ontwikkeling beter is. 

- samenstelling teams: lopende het seizoen kunnen tussentijdse wisselingen om 
voetbaltechnische redenen in principe alleen in de winterstop plaatsvinden in 
overleg met alle betrokkenen; Schematisch overzicht: 

Periode Onderwerp Uitvoering 
Medio dec 1e beoordeling spelers a.h.v. TIPS Hoofdtrainer 
Jan - Feb Eerste grove concept-indeling Hoofdtrainer iom TJC 
April Tweede conceptindeling; bepalen voorlopige 

groepen selectieteams : 16-18 spelers max. 
Evalueren en aanstellen (nieuwe) trainers 

Hoofdtrainer, 
keeperstrainer, TJC 

Medio april 2e beoordeling spelers a.h.v. TIPS  
Mei/Juni Selectietrainingen en -wedstrijden Hoofdtrainer, indien 

van toepassing met 
nieuwe trainer, 
keeperstrainer, HJO 
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Eind juni Afronding indeling nieuwe teams volgend 
seizoen en publicatie op de website; 
Voorafgaand aan de publicatie worden de 
ouders/spelers op de hoogte gesteld van de 
teamindeling. 

Hoofdtrainer, indien 
van toepassing met 
nieuwe trainer, 
keeperstrainer, HJO 

 
7 GJS en de samenwerking met Fysio PP 

 
GJS werkt samen met fysiotherapiepraktijk Fysio PP aan de gezondheid van alle 
leden van de club!  Bij Fysio PP werken diverse sportfysiotherapeuten samen met 
GJS aan de revalidatie en blessurepreventie van de leden van de club. Fysio PP 
heeft twee locaties: Vuren en Gorinchem. De sportfysiotherapeuten zijn ook een 
aantal dagdelen per week aanwezig op het terrein van GJS. Alle leden van GJS 
kunnen bij Fysio PP herstellen van blessures en fysieke klachten. Trainers hebben 
toegang tot blessure preventieve trainingsschema’s. In diverse bijeenkomsten 
geeft Fysio PP informatie over sport en gezondheid.  
 
Blessure preventieve training 
Trainen: Fysio PP werkt samen met de trainers en coaches van GJS om gericht 
preventieve training in te zetten, denk aan warming up en spierversterkende 
oefeningen tijdens de training. Ook biedt Fysio PP extra trainingen in 
fysiotherapiepraktijk de Molenvliet (Bataafsekade) om risico op blessures te 
verminderen.  
 
Blessures / pijnklachten 
Hoewel er allerlei acties ingezet worden om blessures en pijnklachten te 
voorkomen kunnen blessures altijd ontstaan. Leden van GJS kunnen altijd snel bij 
Fysio PP terecht, tijdens een inloopspreekuur op de club of in de praktijk.  
Blijf niet lopen met klachten, hoe eerder de behandeling start des te eerder sta je 
weer op het veld! Op zaterdag een blessure opgelopen tijdens de wedstrijd? Stuur 
Fysio PP een Whatsapp bericht en krijg direct een gericht advies. 
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Molenlaan 3 in Vuren  |  Bataafsekade 6 in Gorinchem 
Telefoon 0183 766041  |  Whatsapp 06 13137875 
www.fysiopp.nl  |  info@fysiopp.nl 

 
 

6. Organisatie GJS Jeugd  
 
 

Functie Wie E-mail 
Bestuurslid voetbalzaken Roy Waalboer tc@gjs-gorinchem.nl 
Coördinator O13/O14 Martijn Nap  
Coördinator O15/O16 Yuri Wanders  
Coördinator O17/O18 Gerben Hoeve  
Coördinator O19 Ernö Kalmár coordinator-senioren-

O19@gjs-gorinchem.nl 
Coördinator Meiden Monique de 

Jong 
vrouwen-meisjes@gjs-
gorinchem.nl 

 
Bestuurslid voetbalzaken 
Het bestuurslid voetbalzaken is bestuurlijk verantwoordelijk voor het reilen en 
zeilen van de voetbaltechnische opleiding GJS-breed. 
 
Hoofdtrainers 
In iedere leeftijdscategorie is de hoofdtrainer verantwoordelijk voor de 
voetbaltechnische zaken (inhoudelijke kant zoals de trainingsstof, 
trainingsdoelstellingen, trainersbegeleiding) en de teamindeling van het 
selectieteam van de betreffende leeftijdscategorie. Dit alles in samenwerking met 
de coördinatoren. GJS streeft naar begeleiding van selectieteams door 
onafhankelijke trainers, bij voorkeur opgeleid binnen de eigen vereniging, evt. 
ondersteund door een ouder/verzorger van een speler. 
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Opleiding tot (hoofd)trainer 
GJS streeft op alle leeftijdscategorieën naar onafhankelijke (eventueel zelf 
opgeleide) trainers. Trainers die het GJS-DNA onderschrijven en dat met passie 
uitstralen.  
 
GJS is een erkend leerbedrijf voor studenten die een opleiding in de sport (bijv. 
MBO of CIOS) volgen. Jaarlijks is er ruimte voor een aantal studenten die een 
stageplaats zoeken. Heb jij interesse? Meld je dan aan door een e-mail te sturen 
naar: tc@gjs-gorinchem.nl  
 
Diploma’s 
Hoofdtrainers van een leeftijdscategorie, direct betrokken bij het selectieteam, 
hebben bij voorkeur het diploma UEFA C of UEFA C-Youth of zijn daar mee bezig. 
Trainers van de teams daaronder hebben bij voorkeur de KNVB-cursus 
juniorentrainer gevolgd of de ambitie om deze te volgen. GJS stimuleert trainers 
om zich te ontwikkelen op het trainersvlak. 
 
Keeperstrainers/training 
Voor de keepers in de middenbouw is er 1x per week keeperstraining. 
Keeperstrainers houden contact met de hoofdtrainers gedurende het seizoen 
over de ontwikkeling van de keepers en de inzet tijdens keeperstrainingen. Ook 
wordt de keeperstrainer om advies gevraagd bij teamindelingen. 
 
Coördinatoren 
De coördinator per leeftijdsgroep stelt in samenspraak met het bestuurslid 
voetbaltechnische zaken de trainersstaf en begeleiding van de niet-selectieteams 
samen. Daarnaast draagt de coördinator zorg voor een zorgvuldige indeling van 
de spelers in de niet-selectieteams. Hij/zij is het eerste aanspreekpunt voor de 
ledenadministratie voor wat betreft de opname van nieuwe leden. 
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Evaluatie 
De HJO/bestuurslid voetbalzaken evalueert in de winterstop en aan het einde van 
het seizoen met de trainers en teambegeleiders. Hierbij wordt hij vergezeld door 
de betreffende leeftijdscoördinatoren. De HJO beoordeelt de selectietrainers en 
stelt in overleg met het bestuur, bestuurslid voetbaltechnische zaken, de 
selectietrainers aan voor het komende seizoen. De HJO voert deze taak uit m.b.t. 
de niet-selectietrainers – in overleg en samenspraak met de 
leeftijdscoördinatoren. In de winterstop wordt ook overleg gevoerd met nieuwe 
trainers op teams voor het volgende seizoen.  
 
Overleg- en communicatiestructuur 
Gelet op de groei van de vereniging, worden meer overlegmomenten gehouden. 
 
Technische Jeugdcommissie  
De TJC/HO vergadert minimaal 3 x per jaar voor de leeftijd overstijgende zaken, 
zoals teamindeling, spelersbeoordelingen, ontwikkelingen voetbal etc. 
Aan deze vergadering nemen de hoofdtrainers en de coördinatoren deel. 
 
Overleg trainers per leeftijdscategorie 
De trainers per leeftijdscategorie hebben wekelijks contact en vergaderen 
minimaal 2 x per jaar over de ontwikkelingen binnen de leeftijdscategorie en dan 
specifiek over spelersontwikkeling, ontwikkelingen voetbal etc. 
Aan deze vergadering nemen alle trainers de coördinator van de leeftijdscategorie 
deel. 
 
 
 
 


