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1. HET KEEPERS COLLECTIEF Jeugd  s.v. GROEN WIT’62 
 
Inleiding 
In het seizoen 2018/2019 hebben  de keeperstrainers van s.v. GROEN WIT’62 een doorstart gemaakt met de 
keeperstraining voor de jeugd, specifiek voor de selectiekeepers van s.v. GROEN WIT’62. Tijdens dit seizoen is ook 
het Keepers Collectief s.v. GROEN WIT’62 gestart.  De keeperstraining van de selectiekeepers heeft hiermee een 
flinke impuls gekregen. Elke week krijgen deze groep keepers minimaal gedurende één uur een gerichte training 
aangeboden. Het keeperscollectief investeert ook in de niet selectiekeepers van s.v. GROEN WIT’62. Deze keepers 
worden samen met de selectie keepers uitgenodigd voor een maandelijkse keepersavond.  
 
Doorstroom niet selectie-keepers 
Het is heel goed mogelijk dat er ook in de niet selectie jeugdteams talent voorkomt die nog niet in beeld zijn bij de 
selectieteams. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om kinderen die op latere leeftijd instromen, of die een switch willen 
maken van voetballer naar keeper. Om ook deze keepers de mogelijkheid te geven zich extra te ontwikkelen bestond 
er al een mogelijkheid om ze aan te laten sluiten bij de trainingen van de selectiekeepers. De trainer van het 
betreffende elftal kon deze talenten aanmelden bij de keeperscoördinator (coord_keepers@groenwit.nl) voor een 
proeftraining. Aan de hand van deze proeftraining wordt beoordeeld of de keeper mee kan doen  aan de trainingen 
van de selectiekeepers. Dat was een eerste manier om te investeren in de kwaliteit van onze keepers en ervoor te 
zorgen dat de basis van selectiekeepers en potentiële selectiekeepers breder werd.  
 
Om de “keepers” basis bij s.v. GROEN WIT’62 nog breder en stabieler te maken is het nodig om nog meer te 
investeren in de niet selectie jeugdkeepers van s.v. GROEN WIT’62. Dit willen we bereiken door een wekelijkse 
trainingsvorm aan te bieden. In dit plan wordt de aanpak beschreven. Het Keepers Collectief heeft dit plan 
geschreven om de kwaliteit en de aandacht voor de keepers bij s.v. GROEN WIT’62 te borgen.  

2. ONZE MISSIE 
 

Het Keepers Collectief GROEN WIT’62 wil alle jeugdkeepers van GROEN WIT’62 op hun eigen niveau beter maken. 
Daarom verzorgt het Keeperscollectief de keeperstrainingen voor alle jeugdkeepers bij s.v. GROEN WIT’62. Dat 
betekent dat het Keepers Collectief zich niet alleen richt op de selectiekeepers, maar ook op de ontwikkeling van 
keepers en potentiele keepers van niet-selectieteams.  

3. ONZE VISIE 
 

Het Keepers Collectief: 

• wil alle jeugdkeepers de mogelijkheid te bieden om specifieke keeperstraining te krijgen; 

• wil iedere jeugdkeeper beter maken op zijn of haar niveau; 

• richt zich in eerste instantie op de jeugdkeepers vanaf JO-10. Het is een optie om uitzonderlijke talenten, die 
jonger zijn dan de categorie JO-10 toe te laten tot de training.  

• streeft naar een goede sfeer en saamhorigheid. Deze goede sfeer en veilige leeromgeving is het fundament 
voor de deelname en het enthousiasme op  het trainingsveld; 

• ziet de ontwikkeling van de jeugdkeepers – als een van de belangrijkste doelgroep binnen de vereniging.  

• richt de training voor de keepers  zo in geeft de training een zodanige uitstraling dat dit een aantrekkende 
werking heeft voor andere keepers die nog niet bij GROEN WIT’62 keepen; 

• wil het doorstromen van nieuwe keeperstrainers vanuit de eigen jeugd stimuleren; 
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• zorgt actief voor binding en verbinding binnen de vereniging. 

• geeft gevraagd en ongevraagd ‘feed forward’ aan de voetbaltrainers en; 

• streeft naar een intensieve samenwerking met de voetbaltrainers, leiders, jeugdbestuur en bestuur van s.v. 
GROEN WIT’62. 

4. STRATEGISCHE UITGANGSPUNTEN  
 
Het Keepers Collectief hanteert voor de periode 2019-2024 de volgende strategische uitgangspunten: 
 

• Draagvlak creëren binnen de vereniging, bestuur en keepers van GROEN WIT’62. 

• Een goede bezetting van keeperstrainers, die vanuit passie,  coaching en leiderschap de training verzorgen. 

• Zowel de selectie  als niet selectie keepers dezelfde oefenstof aanbieden, daarbij wordt de intensiteit 
aangepast aan het niveau van de keepers. 

• Wekelijks wordt op dinsdag de keeperstraining gegeven aan de jeugdkeepers (vanaf JO-10)  van GROEN 
WIT’62. 

• Tijdige, eenduidige en afgestemde communicatie naar de keepers/vereniging/bestuur/buiten wereld. 

• Werving van sponsoren is belangrijk om verder te kunnen investeren in de ontwikkeling van de trainingen. 

• Voor verdere ontwikkeling is kennisvergaring door keeperstrainers, bijvoorbeeld door werkbezoeken en 
overleggen/instructie o.a. de KNVB, keeperscholen in Nederland en het buitenland, noodzakelijk. 

• Structureel budget binnen de begroting van GROEN WIT’62 voor het geven en  de ontwikkeling van de 
trainingen en de trainers is een gerealiseerd. 

5. UITVOERING 
 

Er is op dit moment nog een grote groep keepers die in niet selectieteams speelt, maar wel de aandacht van de 
vereniging verdient. Het is belangrijk om ook deze keepers een extra trainingsmogelijkheid te bieden.  Daarnaast zijn 
er ook voetballers die keepen ook wel heel erg leuk vinden, daar ook talent voor hebben, maar toch nog twijfelen 
wat ze willen. Een specifieke training kan deze jeugdspelers helpen om een keuze te maken. In het seizoen 2018-
2019 is het Keepers Collectief begonnen met het aanbieden van een maandelijks trainingsmoment voor alle 
jeugdkeepers (vanaf JO-10)  van de vereniging. Door het aanbieden van dit extra trainingsmoment wil het Keepers 
Collectief bereiken dat deze (potentiële)  keepers zich verder ontwikkelen en kunnen talentvolle keepers eerder 
ontdekt worden. Het biedt ook de mogelijkheid om het verschil in kwaliteit tussen selectie en niet selectie minder 
groot  te laten worden. Daarmee creëren we een bredere basis voor de doorstroom naar de selectieteams. 
Bijkomend effect van het extra investeren in keeperstrainingen voor de jeugd is dat we daarmee extra aantrekkelijk 
kunnen zijn voor keepers die nog niet voor s.v. GROEN WIT’62 hebben gekozen. We beperken daarmee gelijktijdig de  
uitstroom naar andere verenigingen. We zijn ervan overtuigd dat het investeren in de kwaliteit van de 
keeperstraining zorgt voor binding aan onze vereniging. 
 
Bij de start van het seizoen 2019-2020 gaat het Keepers Collectief iedere dinsdag middag/avond keeperstraining 
geven aan alle jeugdkeepers (vanaf JO-10) van GROEN WIT’62.  Met instemming van de Jeugdcommissie in 
afstemming met het hoofdbestuur d.d. 7 februari 2019 is vanaf seizoen 2019-2020 veld 1 beschikbaar voor de 
keeperstrainingen. De training op dinsdag  heeft 3 blokken:  Blok1 1700-1800 uur Blok 2 18:00-19:00 uur. Blok 3 
19:00-20:00 uur. De trainers zijn vanaf 16.50 uur op veld 1 aanwezig. 
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Verder verzorgt  het Keepers Collectief 3 maal per jaar op vrijdagavond een clinic. De trainingen & de 3 clinics 
worden georganiseerd door de keeperstrainers van het Keepers Collectief van de vereniging en staat onder leiding 
van Mark van der Sluis.  Mark is technisch inhoudelijk verantwoordelijk voor de trainingen.  
 
Een belangrijk doelstelling hierbij is de onderlinge verbinding, motivatie en voorbeeldfunctie. Het idee daarbij is dat 
de keepers van de jeugdteams allemaal de ambitie hebben om zo goed mogelijk te worden. De keepers van de 
seniorenteams zijn tijdens de clinics een inspirerend voorbeeld.   

6. BENODIGD BUDGET 
 

Om de doelstellingen uit dit plan mogelijk te maken is jaarlijks een budget benodigd van 1.000 euro, bedragen zijn 

exclusief BTW. De investering in het kledingpakket is eenmalig (zie opmerking bij deze post) 

 Beschrijving activiteit Kosten 

1 Teambuilding en afstemming activiteiten  
Catering trainers Keeperscollectief 

150 euro 

2 Inhuur bal kanon tijdens een tweetal trainingen op jaarbasis 300 euro 

3 Cadeaubonnen voor gasttrainers 100 euro 

4  Activiteit afsluiting seizoen 
- Consumptiebonnen trainers en keepers 
- Prijzen reflexbokaal 
- Promotiemiddelen (banner) 

 
100 euro 
100 euro 
100 euro 

5 Hosting website 150 euro 

  1.000 euro 

 BTW    210  euro 

 Totaal 1.210 euro 

 

Daarnaast is er nog een budget nodig voor het opleiden en ontwikkelen van de keeperstrainers. Om dit goed in kaart 

te brengen is verder onderzoek nodig. Het Keeperscollectief gaat dit verder uitwerken en zorgt voor een voorstel aan 

het bestuur van GROENWIT’62. 

 

Voor kleding lease is een eenmalige investering nodig van naar schatting 1.800 euro inclusief BTW. Dit bedrag kan 

naar beneden bijgesteld worden wanneer er extra’s sponsoren worden gevonden. Na deze eenmalige investering, 

wordt het kledingpakket opgenomen in het kledingleasecontract van GROEN WIT’62 met 100%Voetbal.  

7. COMMUNICATIE:  
 

Met toestemming van de ouders/verzorgers en keepers is een WhatsApp groep aangemaakt “Keepers Collectief 

GW’62”. Het Keeperscollectief heeft ook eigen accounts bij social mediakanalen als Instagram en Facebook. 

Daarnaast is het Keeperscollectief bezig met de ontwikkeling van een website. Het beheer van deze 

communicatiemiddelen ligt bij de keepers coördinatoren van het Keeperscollectief GROEN WIT’62.  

 

Apeldoorn,  14 februari 2019 

Namens het Keepers Collectief GROEN WIT’62 

Robert de Vries (keeperscoördinator GROEN WIT’62) 

Patrick Keijzer (keeperscoördinator GROEN WIT’62) 

Bert Huisman (keeperstrainer & Communicatie Adviseur) 


