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Inleiding 
Spelplezier voor de jeugd is voor een belangrijk deel afhankelijk van de 

organisatie rondom trainingen en wedstrijden en de omgang met de kinderen. 

Denk aan een prettige sfeer, goede voorzieningen en aardige en behulpzame 

mensen.  

 

Maar het is net zo belangrijk dat kinderen zich goed kunnen ontwikkelen. Kinderen 

willen van nature leren, dat geeft een goed gevoel, voldoening en plezier. Om dat voor 

elkaar te krijgen moet het jeugdvoetbal goed georganiseerd zijn. 

Wanneer een plan daarvoor ontbreekt, kan de situatie ontstaan dat ‘iedereen maar wat 

doet’. Dat kan met de beste bedoelingen gebeuren. Maar het is van groot belang om te 

bepalen waar de vereniging en de jeugdopleiding voor staat. Wanneer niet wordt 

vastgesteld hoe er gevoetbald en gecoacht wordt dan kan van een optimale ontwikkeling 

geen sprake zijn. HBOK onderkent dat een Jeugdvoetbalbeleidsplan van groot belang is. 

Het Jeugdvoetbalbeleidsplan beschrijft de missie & visie van de HBOK-jeugd (Onderdeel 

A).  

 

De uitkomst van bovenstaande is voetballen, datgene waar het bij HBOK natuurlijk om 

gaat. In het technisch beleidsplan wordt beschreven hoe de jeugd moet leren voetballen. 

Dat vertaalt de club naar de praktijk: wat zijn de doelstellingen, hoe ziet de training 

eruit, hoe worden wedstrijden benaderd, hoe is de begeleiding van jeugdspelers en, niet 

te vergeten, hun ouders. Dit is verder uitgewerkt in het Technisch Beleidsplan HBOK-

jeugd. Dit Technisch Beleidsplan zal in seizoen 2018-2019 worden vastgesteld en zal 

onderdeel worden van het Jeugdvoetbalbeleidsplan (Onderdeel B). 

 

Het Jeugdvoetbalbeleidsplan is opgesteld met als leidraad het stappenplan van de 

KNVB.  
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1. Jeugdvoetbalbeleidsplan 
 

a. Missie 
HBOK, een jeugdopleiding (meisjes en jongens) voor Waterland en Amsterdam-Noord 

waarbij plezier voorop staat, met betrokken ouders en kinderen, en waar ruimte geboden 

wordt voor het waarmaken van voetbalambitie.  

 

HBOK is een vereniging waar plezier voorop staat 

➢ Het kind staat centraal; 

➢ Het kind moet plezier beleven aan het voetballen; 

➢ Het kind speelt op zijn/haar niveau. 

 

HBOK is een vereniging waar kinderen en ouders betrokken zijn 

➢ Het kind en de ouders voelen zich gewaardeerd en betrokken bij de vereniging. 

 

HBOK is een vereniging waar ruimte geboden wordt voor het waarmaken van 

voetbalambitie 

➢ Het kind moet zich zowel mentaal als fysiek optimaal kunnen ontwikkelen;  

➢ Het kind moet de mogelijkheid geboden worden zijn voetbaltop te halen. 

 
 

Aktiepunt: instellen werkgroep. Samenstelling bepaald door het bestuur 

 

 

b. Visie 
“HBOK streeft ernaar om de jeugd met veel spelplezier naar een hoger voetbalniveau toe 
te laten groeien” 
 

➢ HBOK biedt een veilige omgeving;  

➢ HBOK streeft ernaar dat ieder kind met plezier bij de vereniging voetbalt; 

➢ HBOK streeft ernaar dat ieder kind en ouder zich betrokken voelt; 

➢ HBOK streeft ernaar dat ieder kind speelt op haar/zijn eigen niveau;  

➢ HBOK zorgt voor een voetbalklimaat waar kinderen technisch en tactisch goed 

onderlegd worden;  

➢ HBOK zorgt voor een duidelijke organisatiestructuur, vaste waarden en een 

duidelijke opleidingsvisie.  

2. Kernwaarden 
De keuzes die gemaakt worden om de missie en visie van de vereniging te concretiseren, 

worden voor een belangrijk deel bepaald door de kernwaarden die door HBOK zijn 

afgesproken. Dit zijn de geschreven en ongeschreven regels die binnen de vereniging 

HBOK gelden. Ze zeggen iets over de cultuur van de vereniging en zijn richtinggevend 

voor het gedrag van de mensen die in de vereniging actief zijn. Het is belangrijk dat 

iedereen binnen de vereniging bekend is met de kernwaarden en er ook achter staat. 

Deze gedeelde waarden bepalen of vrijwilligers kunnen werken op een manier die bij hen 

past en die hen energie geeft. En die energie of passie zorgt voor betrokkenheid en voor 

bevlogenheid. 

 

De kernwaarden van HBOK: 
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1. Veilig  : veilige omgeving 

2. Plezier  : Plezier op het trainingsveld, tijdens en na de wedstrijd 

3. Betrokkenheid : ieder kind en ouder voelt zich betrokken/ toont betrokkenheid 

4. Prestatie  : ontwikkeling op technisch en tactisch gebied  
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