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VOORWOORD

Voor u ligt een samenvatting van het jeugdstructuurplan dat ingaat vanaf het
seizoen 2020/2021. Dit beleid moet ervoor zorgen dat de kwaliteit binnen de
jeugdopleiding van HS'88 naar een hoger niveau wordt gebracht en als een
‘paarse draad’ door de vereniging loopt. 

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Een bekende spreuk met een grote
waarheid in zich. Ook voor HS’88 geldt dat haar jeugd haar toekomst bepaalt.
Dit betekent zoveel dat HS’88 moet zorgen dat ze voldoende toestroom van
nieuwe jeugdleden heeft door haar jeugd iets te bieden waardoor het
aantrekkelijk is om lid van HS’88 te worden, te zijn en te blijven.  Dit laatste
moet impliciet betekenen dat je bij HS’88 ook simpelweg een betere voetballer
wordt en dat er voor elk talent een passend team is waarin dat talent tot
uitdrukking kan komen.  Om dit alles te realiseren is behalve een structuur
ook beleid nodig, met als uiteindelijk resultaat dat HS’88 voldoet aan de door
haar gestelde doelen. De belangrijkste opdracht die we nu gezamenlijk binnen
de vereniging hebben, is dit plan constant van theorie naar praktijk te brengen
en het vervolgens op niveau te houden. Het jeugdstructuurplan ligt op één lijn
met het structuurplan meiden-en vrouwenvoetbal en het structuurplan
senioren, waardoor HS'88 de komende jaren kan doorgroeien op vele fronten.
 
Ik wens allen die nu betrokken zijn en gaan worden bij de opleiding en
begeleiding van onze jeugd veel houvast aan dit beleidsplan. Ik verwacht van
iedereen dat zij de gemaakte afspraken tot zich nemen, bewaken en
uitdragen. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.

Namens de technische commissie,
Marcel de Groot 
Hoofd jeugdopleiding HS'88
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De ontwikkeling van onze spelers is binnen onze jeugdopleiding de belangrijkste pijler. Wij leiden spelers
op met als doel ze maximaal te ontwikkelen, naar het voor hen hoogst haalbare niveau, zodat ze uiteindelijk
een volwaardig seniorenlid worden. Bovendien willen we binnen de jeugdopleiding zorgen voor een
‘gezonde drang’ om wedstrijden te winnen. Voetbal Technische Ontwikkeling Nederland (VTON) wordt de
´paarse´ draad in onze jeugdopleiding. Alle trainers dienen VTON te volgen zodat alle leden - per
leeftijdscategorie - dezelfde trainingsstof doorlopen en dezelfde vaardigheden leren.  VTON is ontwikkeld
door voetballers in combinatie met Betaald Voetbal Organisaties. Zij hebben samen een leerlijn ontwikkeld
waarbij spelers tijdens de jeugdopleiding alle facetten van het voetbal leren. De oefeningen zijn door elke
trainer gemakkelijker of juist moeilijker te maken, zodat de oefenstof voor elk niveau uitdagend blijft. De
trainer zorgt er gedurende de hele training voor dat de spelers zich aangespoord voelen om zich volledig in
te zetten. Mocht de oefening die gepland staat in VTON niet uitvoerbaar zijn door bv. te spelers, dan mag
de trainer een vervangende oefening bedenken (mits deze binnen de doelstelling past van de huidige
VTON training). Bij het geven van de training is het heel belangrijk om vooraf aan de spelers te vertellen
wat het doel van de training is. Dit geeft duidelijkheid over de reden om bepaalde oefeningen te doen maar
ook waarom er op bepaalde momenten wordt gecoacht.
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VTON (VOETBAL TECHNISCHE ONTWIKKELING NEDERLAND)

De VTON methode is gebouwd op vier pijlers:

Voor en door trainers De voetbalmethode ontzorgt trainers met kant-en-klare
trainingen in een meerjarige leerlijn. Alle trainingen zijn ontwikkeld vanuit de praktijk;
welke ondersteuning willen trainers als ze op het veld staan? We werken hierin nauw
samen met jeugdtrainers.

Brede ontwikkeling De voetbalmethode ontwikkelt breed op: techniek, tactiek, fysiek
en mentaal. De onderdelen komen vanaf de jongste groepen in alle trainingen terug.
Bij de jongste spelers ligt de nadruk op technische basisvaardigheden. In de hogere
teams verschuift dit naar fysieke en mentale ontwikkeling

Doorlopende leerlijn De voetbalmethode biedt een doorlopende leerlijn van 5 tot en
met 19 jaar. Trainers werken met vaste jaarplanningen aan concrete doelen voor
elke leeftijd. Ze trainen hun spelers gedurende het jaar gericht naar deze doelen toe.
Zo werken ze stap-voor-stap aan hun ontwikkeling.

Digitaal & multimediaal De voetmethode is volledig digitaal met een app voor alle
platforms. Daardoor kunnen trainers op het veld de oefeningen ondersteunen met
filmpjes en animaties. De methode is continu in ontwikkeling. Door regelmatige
updates hebben trainers altijd de meest recente versie.



Trainers worden ontzorgd op de inhoud en kunnen zich richten op het
coachen. Zij zijn minder voorbereidingstijd kwijt en werken nu structureel
aan de ontwikkeling van hun spelers. De filmpjes in de app laat de spelers
zien wat zij gaan leren. Dit verhoogt het plezier van de spelers en het
gemak van de trainer, hierdoor blijven trainers langer in hun rol en wordt
de continuïteit gewaarborgd. De onervaren trainer kan gedurende het hele
voetbalseizoen gevarieerde en structurele trainingen geven, passend bij
de leeftijd en dit alles zonder zelf veel voor te bereiden en te bedenken.
De ervaren trainer kan naar behoefte trainingen samenstellen en deze
wegzetten in een periodisering. Naast de trainsersapp beschikt VTON
over de Play app. Deze is van toegevoegde waarde voor de trainer. De
Play app geeft de trainer een tool om statistieken per speler bij te houden,
zoals aanwezigheid op de training, inzet, voetbalhandeling en
doelstelling. Daarnaast kunnen de spelers thuis met de Play app oefenen
wat ze in de aankomende training aangeboden krijgen en dat betekent:
minder uitlegtijd en meer aan de bal!

Trainersapp
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TECHNISCHE COÖRDINATOREN
Op dit moment zijn er binnen HS ’88 leeftijdscoördinatoren die verantwoordelijk zijn voor
alles wat speelt buiten de voetbaltechnische aspecten om. Voor het begeleiden van juist
die voetbaltechnische aspecten en de toepassing ervan binnen elke leeftijdscategorie,
zijn er technische coördinatoren aangesteld. De jeugdopleiding is hierbij ingedeeld in
onderbouw, middenbouw en bovenbouw. De technische coördinatoren vallen onder de
verantwoordelijkheid van de technische commissie (TC).

Categorie Teams

Onderbouw

Middenbouw

Bovenbouw

Meidenafdeiling

JO7 t/m JO11

JO12 t/m JO15

JO16 t/m onder 23 jaar

alle meidenteams

Aanspreekpunt voor voetbaltechnische aspecten (samen met HJO)   
Monitoring van trainers op het gebruik VTON     
Begeleiding trainers (2 keer per seizoen aanwezig bij een training inclusief
nabespreking) 
Herkennen van exceptionele talenten en naleven beleid  
Klankbord voor trainers

De technische coördinatoren hebben - per categorie - de volgende taken:
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Overlegstructuur
Doordat onze vereniging enorm groeit, worden er steeds meer taken en verantwoordelijkheden ingevuld
door steeds meer vrijwilligers. Om ervoor te zorgen dat alle informatie op het juiste moment bij de juiste
personen terecht komt, plannen we jaarlijks diverse overleggen in.

Twee keer per jaar vindt er een leidersoverleg plaats, met de leeftijdscoördinatoren per leeftijdscategorie.
Het eerste overleg vindt plaats in september 2020 (o.a. over de afspraken gedurende het seizoen en
kwesties die voor de start van het seizoen aandacht behoeven).

Het tweede overleg vindt plaats in februari 2021 (evaluatie van de eerste seizoenshelft en opstarten na
winterstop). Mochten er tussen deze overleggen door andere (dringende) zaken spelen, dan kan er
uiteraard altijd direct contact worden gelegd tussen leider en coördinator.

De TC/HJO sluit twee keer per seizoen aan bij een overleg voor de leeftijdscoördinatoren, met als doel om
uit de eerste hand te horen wat er speelt binnen de jeugdopleiding. De TC/HJO hebben geen inbreng in het
overleg en zijn er enkel om informatie te vergaren. Deze overleggen vinden bij voorkeur plaats in
september en februari.

De notulen van de overige overleggen worden gedeeld met de TC en HJO.



We vinden het belangrijk om uit de eerste hand te horen wat onze trainers ervaren. Ieder seizoen worden
er drie bijeenkomsten gehouden met de TC/HJO en een groepje trainers waar beide partijen inbreng
hebben. Hiernaast blijft uiteraard het directe één op één contact bestaan.

De bijeenkomsten staan gepland in september, december en april. In september zal het hoofdzakelijk gaan
over de start en of alle randzaken geregeld zijn per team en waar ze eventueel tegen aan lopen. Tijdens de
tweede bijeenkomst in december zal het gaan over de invulling van de winterstop en zal er worden
geïnventariseerd welke plannen de trainers hebben voor volgend seizoen. In april zal er worden
geëvalueerd hoe het seizoen verlopen is en wat voor plannen er zijn om met het team het seizoen af te
sluiten.

Bij de indeling van de groepen trainers streven we ernaar om dit te doen op basis van leeftijdscategorie,
zodat we kunnen achterhalen of er leeftijdsspecifieke kwesties spelen.

Met de invoering van VTON geven alle trainers per leeftijdscategorie op beide trainingsdagen dezelfde
training. Hierdoor lopen alle trainers tegen vergelijkbare uitdagingen aan. Om hierover met elkaar van
gedachten te wisselen plannen we één keer per twee maanden een overleg met alle trainers per
leeftijdscategorie. De hoofdtrainer (eerste trainer van de desbetreffende leeftijdscategorie) zorgt, samen
met de coördinator, voor de organisatie hiervan. Het doel van het overleg is om in een kleine groep de
lopende zaken te bespreken. Dit kunnen allerlei verschillende onderwerpen zijn en hiervoor is geen vaste
leidraad. De leeftijdscoördinator rapporteert de uitkomsten aan de technisch coördinator.
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OVERLEG TC MET TRAINERS

OVERLEG TRAINERS PER LEEFTIJDSCATEGORIE
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OVERLEG SPELERS JO15 T/M JO19 MET DE VERENIGING

Op dit moment hebben we als vereniging geen direct contact met de spelers, behalve als zij dit
aanvragen. Omdat de spelers een zeer belangrijke stem hebben, gaan we met ieder team één
keer per seizoen het gesprek aan.

Selectieteams
De selectieteams vallen direct onder de TC. De TC is verantwoordelijk voor de gesprekken met
de selectieteams, samen met de HJO.

Niet-selectieteams
De niet-selectieteams vallen direct onder de jeugdcommissie. De jeugdcommissie is
verantwoordelijk voor de gesprekken met de niet-selectieteams, samen met de
leeftijdcoördinator. Het doel van de gesprekken is om te achterhalen wat er leeft binnen het team
en of er per leeftijdscategorie dezelfde kwesties spelen of dat er juist bij slechts een enkel team
iets speelt wat kan worden verbeterd. De uitkomsten van de gesprekken met de teams worden
gedeeld met de trainers.
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Keeperstraining

Binnen de jeugdopleiding van HS´88 is er specifieke aandacht voor de keeper. We willen spelers graag
opleiden tot zelfstandige en competente keepers. We faciliteren de opleiding van keepers om die reden op
vergelijkbare wijze als de opleiding van spelers.

De keepers worden getraind door het keeperstrainerscollectief. Dit collectief wordt aangestuurd door de
HJO. Elke keeper krijgt 1 keer per week training van een keepertrainer. Deze training betreft een extra
training. De keeper traint dus twee keer per week met zijn eigen team en traint een keer met het
keeperstrainerscollectief. Als de keeperstraining op dezelfde tijd valt met teamtraining dan gaat
keeperstraining voor. Dit is een hele bewuste keuze. De taak van een keeper is niet los te zien van het
totale voetbalspel. De keeper moet de vaardigheden die op de keeperstraining worden aangereikt continu
oefenen in wedstrijd-echte situaties. Een voorbeeld hiervan is het vangen van een voorzet, terwijl een
tegenstander het duel aan gaat om de bal te koppen of het meevoetballen als een teamgenoot de bal terug
speelt en de spits van de tegenstander druk zet. Net als bij de spelers wordt voor de keeperstraining de
module VTON gebruikt. Hierdoor sluit de keeperstrainingen aan op de overige trainingen en zijn alle
trainingsvormen complementair aan elkaar.

Keeperstrainers worden aangesteld aan de hand van de hoeveelheid teams. Elke keeperstrainer krijgt
maximaal 5 keepers per leeftijdscategorie toegewezen.

Selecteren keepers
In de onderbouw selecteren we nog geen keepers. We vinden het belangrijk dat kinderen alle facetten van
het voetbalspel beleven. De jonge spelers keepen dus om de
beurt. In elke kledingtas zitten keepershandschoenen en een keeperstenue. Deze worden wekelijks
toegewezen aan een andere speler. Als een jeugdspeler heel graag wil keepen, maken we een
uitzondering. Sommige kinderen zijn geboren voor het keepersvak en doen niets liever dan het doel
verdedigen. Kinderen kunnen in de onderbouw zelf bepalen of zij naar de keeperstraining willen. Ze mogen
een aantal keren meetrainen om het keepersvak te ervaren. Vanaf JO11 werken we met vaste keepers. In
deze leeftijdscategorie hebben spelers zelf het besluit genomen dat zij keeper willen zijn.
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Als er voldoende meiden zijn binnen een bepaalde leeftijdscategorie (eventueel met enkele
dispensatiespelers) dan wordt er een meidenteam opgericht en ingeschreven voor de competitie.
Tot en met JO9 wordt er geen meidenteam geformeerd.
Als er binnen een bepaalde leeftijdscategorie niet voldoende meiden zijn voor het oprichten van een
meidenteam, dan is het voor meiden mogelijk om mee te spelen in een jongensteam. Bij de indeling in
een team worden de normale regels in acht genomen met betrekking tot leeftijd en spelniveau. 
Meiden die meespelen in een jongensteam en in overleg met de betreffende ouders/verzorgers, een
eigen kleedruimte willen, hebben hier recht op (bijvoorbeeld een scheidsrechtersruimte of eigen
kleedruimte).
Talentvolle meiden hebben, in het belang van hun ontwikkeling, de mogelijkheid om mee te spelen in
het jongensteam dat het beste aansluit op hun eigen niveau. Dit wordt besloten door de TC en HJO en
gebeurt puur op basis van kwaliteit en niet met het ideale aantal als uitgangspunt.

Invulling meidenafdeling en gemixt

Onze vereniging wil toegankelijk zijn voor zowel jongens als meiden, van JO7-pupil tot en met JO19-junior.
Het jeugdbeleidsplan is dan ook van toepassing op alle jeugdleden; jongens én meiden. Ieder jeugdlid
heeft recht op dezelfde mogelijkheden en dezelfde aandacht. In de praktijk bestaat er een verschil tussen
het aantal spelende jongens en het aantal spelende meiden. Daarom worden sommige zaken voor het
meidenvoetbal anders ingericht maar met hetzelfde doel: plezier in het voetbal en de kans om door te
groeien. Ieder seizoen rond 1 april krijgen alle meiden die van O9 naar O10 gaan de vraag of ze volgend
seizoen binnen de jongens- of meidenafdeling willen voetballen.

We hanteren de volgende uitgangspunten als het gaat om meidenvoetbal:
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SELECTIEBELEID

Geboortejaar   
Vriendjes/klasgenoten  
Aanwezigheid voetbalbasisvaardigheden  

Geboortejaar 
Technische basisvaardigheden 
Spelinzicht 
Fysiek
Gedragskwaliteiten

Elke speler heeft recht op voetbalplezier en - ontwikkeling. Dat betekent voor de
teamindeling dat bij HS´88 elke voetballer op zijn of haar niveau ingedeeld
wordt. HS´88 is een vereniging waarbij de jeugd zowel prestatief als recreatief
kan voetballen. Voor de teamindeling betekent dit dat elke speler op het juiste
niveau speelt, met genoeg uitdaging en een goede balans tussen ‘lukken en
mislukken’. Minstens zo belangrijk is de aanwezigheid van leeftijdsgenoten en
vrienden. Tenslotte moet de indeling passen bij de ambities en motivatie van de
speler. Dit heeft mogelijk als resultaat dat een JO9-5 een vergelijkbaar niveau
heeft als JO9-6.

Teamindeling 
De teamindeling is een middel om spelers op het juiste niveau met elkaar te
laten trainen en spelen. We stellen hiervoor een aantal beoordelingscriteria vast.
Hierbij maken we een onderscheid in selectie en niet-selectie teams. Bij niet-
selectie teams kan worden overwogen om op andere vaardigheden te selecteren
dan enkel voetbalkwaliteiten, zodat vooral het plezier van de spelers
gewaarborgd wordt.

Het “selecteren” van de JO10-pupillen en jonger (onderbouw) ziet er als volgt
uit:

 
Bij het selecteren van JO11 t/m JO19 spelers wordt als uitgangspunt ook de
voetbalontwikkeling van de speler genomen:
 



Het aantal spelers per leeftijdscategorie
Het aantal keepers per leeftijdscategorie

Selectieteams t/m JO12 hebben maximaal 2 wisselspelers
1e Selectieteams JO13 t/m JO19 hebben maximaal 3 wisselspelers.
2e Selectieteams JO13 t/m JO19 hebben maximaal 4 wisselspelers.

Meiden
Jongens en meiden spelen t/m JO-9 samen. Daarna maken meisjes een keuze of ze willen spelen in MO11
(meiden onder 11) of JO11 (jeugd onder 11). Voor de indeling van de meidenteams wordt jaarlijks een
selectieprocedure bepaald die aansluit bij het aantal beschikbare meiden in de verschillende
leeftijdscategorieën. De uitgangspunten bij deze selectieprocedure komen zo veel mogelijk overeen met de
criteria die op de vorige pagina staan beschreven.

Aantal spelers
Er zijn nog een paar andere factoren leidend bij het maken van een teamindeling:

Het aantal spelers per leeftijdscategorie bepaalt hoeveel teams we kunnen formeren binnen een
leeftijdscategorie. Soms is het aantal spelers ideaal. Er zijn bijvoorbeeld 42 spelers. Er kunnen dan 3 teams
van 14 spelers gevormd worden. Soms is het aantal spelers minder ideaal (bv. er zijn 48 spelers = 3 teams
van 16 spelers of 4 teams van 12 spelers). Op basis van het aantal spelers/keepers maken we elk jaar een
afweging over het aantal te formeren teams per leeftijdscategorie en het aantal spelers/keepers per team.
 
Ook hierbij wordt onderscheid gemaakt in selectieteams en niet-selectieteams. Hiervoor houden we ons als
vereniging aan de basisrichtlijnen met betrekking tot het aantal spelers per selectieteam:

In overleg met de leeftijdscoördinator en HJO kan hiervan worden afgeweken.

Instroom nieuwe spelers tijdens seizoen
Gedurende het seizoen kunnen nieuwe leden zich aanmelden bij onze vereniging. Als een speler
geïnteresseerd is om bij ons te komen voetballen, mag hij/zij drie keer met een team in zijn/haar
leeftijdscategorie meetrainen. De leeftijdscoördinator beslist met de technisch coördinator bij welk team dit
gebeurt. Na de drie trainingen en de inschrijving door de ouder(s)/verzorger(s) wordt de definitieve indeling
gemaakt, in overleg met de desbetreffende trainer. 
Indien het om een speler gaat die zal worden toegevoegd aan een team binnen het selectiebeleid JO15,
JO17 en JO19 dan zijn er speciale voorwaarden van toepassing.
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Selectiebeleid JO15, JO17 en JO19
Om de onderlinge concurrentie te vergroten, voeren we bij JO15 t/m JO19 een selectiebeleid in. Dit houdt
in dat spelers nooit zeker zijn van hun plek in het team. Elke week gaan ze hiervoor de strijd aan met hun
teamgenoten.
De selectie voor de twee hoogste teams (het 1e en 2e) per leeftijdscategorie zal bestaan uit 29 spelers. Dat
betekent dat op zaterdag het eerste team beschikt over 14 spelers en het tweede team over 15 spelers.
Het 1e team (JO15-1, JO17-1 en JO19-1) bestaat uit 16 spelers. Op beide trainingen worden alle 16
spelers verwacht en na afloop van de tweede training zal individueel bekend worden gemaakt welke 2
spelers afvallen naar het 2e team. Het 2e team heeft op beide trainingsavonden de beschikking over 13
spelers.

Beide teams trainen gezamenlijk op één veld waarbij ze allebei de beschikking hebben over een half veld.
De trainingsduur van deze selecties is 90 minuten.

Gedurende het seizoen is er ook de mogelijkheid om van bijvoorbeeld JO17-3 naar JO17-2 te gaan. Dit
betekent dat de selectie van 29 spelers niet vaststaat. Indien een speler van het 3e team zich ontwikkelt tot
een potentiële selectiespeler of een nieuw lid meldt zich aan, dan kan de trainer in overleg met HJO deze
speler toevoegen aan het 1e of 2e team.

Trainingstijden selectieteams JO15-19
We willen graag het niveau van de selectieteams verhogen. Dit doen we door behalve het trainen van
voetbaltechnische aspecten conform VTON, ook wedstrijdgericht te trainen. Met het oog hierop verlengen
we de trainingstijd met 30 minuten waardoor de training van de selectieteams in totaal 90 minuten duurt.

Het streven is bovendien om alle leeftijdscategorieën te laten trainen op dezelfde tijdstippen en op dezelfde
avond. Ook dient er rekening te worden gehouden met de categorieën: onder-, midden- en bovenbouw
trainen op dezelfde avonden om het voor de technisch coördinator werkbaar te houden.



De TC/HJO geven invulling aan de verenigingsdoelstelling van HS’88 voor het jeugdvoetbal door ervoor te
zorgen dat elk jeugdlid (JO-7 tot JO-19/MO-19) zo veel mogelijk kansen krijgen om zich zo breed mogelijk
te ontplooien en om te kunnen genieten van de voetbalsport. Uiteraard altijd binnen de capaciteiten van de
speler en altijd met aandacht voor de ontwikkeling van zowel de voetbaltechnische- als sociale
vaardigheden. Spelers kunnen vervroegd doorstromen naar een hogere leeftijdscategorie. Hiervan kan
slechts sprake zijn als het voor de speler van individueel belang is. Met andere woorden: als de speler zich
beter kan ontwikkelen in een hoger team, dan gaat de ontwikkeling van het individu voor het teambelang.
Een voorwaarde is dat de speler gaat spelen in het 1e team van de hogere leeftijdscategorie. Een
uitgangspunt mag hierbij nooit zijn dat een opengevallen plek moet worden opgevuld. De TC en HJO
hebben de eindverantwoording. Vervolgens wordt het door de betreffende technische coördinator en HJO
besproken met de speler in kwestie en de ouder(s)/verzorger(s).  HS’88 geeft versneld doorgestroomde
jeugdspelers extra aandacht en begeleiding, zowel mentaal als fysiek (bijvoorbeeld door voldoende
speelgelegenheid). Tijdens de winterstop stellen de TC en HJO in overleg met de trainers vast of er spelers
in aanmerking komen om na de winterstop (tweede helft van de competitie) bij een hogere leeftijdscategorie
te kunnen gaan trainen en spelen. Het betreft hier uitsluitend spelers die potentie hebben om het volgende
seizoen in het 1e prestatieteam te gaan spelen. De communicatie hierover richting speler en
ouder(s)/verzorger(s) wordt verzorgd door de technische commissie en HJO. 

Als jeugdlid meespelen bij senioren
De doorstroom van JO-19 spelers naar een seniorenelftal valt ook onder de in hoofdstuk 9 beschreven
criteria. Dit betekent dat een speler enkel voorafgaand aan het seizoen vervroegd over kan naar de
senioren, mits wordt voldaan aan bovenstaande criteria. Na de winterstop kunnen spelers in aanmerking
komen om mee te gaan trainen en spelen. Dit gebeurt alleen als de speler de potentie heeft om het
volgende seizoen in de 1e prestatieteam te gaan spelen.
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Toernooien
Ieder team heeft  de mogel i jkheid om deel  te nemen aan diverse
toernooien. De aanmelding voor een toernooi  gebeurt  a l t i jd door
de le ider van het desbetref fende team, in over leg met de
wedstr i jdsecretar is jeugd. Als hi j /z i j  akkoord is,  kan het team
zich inschr i jven voor het toernooi .

Binnen de vereniging maken we onderscheid tussen huidig
seizoen en volgend seizoen. De pei ldatum hiervoor wordt  ieder
jaar bepaald door de HJO/jeugdcommissie.  Vanaf deze datum
worden al le toernooien gespeeld door de teams voor volgend
seizoen.

Team huidig seizoen
Vaak wordt een toernooi  gebruikt  a ls afs lu i t ing van het huidige
seizoen. Di t  is  mogel i jk  mits er rekening wordt gehouden met
het fe i t  dat  al le toernooien na de peildatum  bestemd zi jn voor
de nieuwe teams voor volgend seizoen. Al le toernooien voor
deze peildatum  kunnen gebruikt  worden voor het huidige team.

Team volgend seizoen
Bij  het  aanmelden voor toernooien aan het einde van het
seizoen, worden de toernooien bi j  voorkeur gespeeld door de
teams voor het volgende seizoen. Deze toernooien worden
gebruikt  voor het beoordelen van de kwal i te i t  van de spelers.
Ti jdens de toernooien zien de (nieuwe) t ra iners de spelers
immers voetbal len in wedstr i jdsi tuat ies.

Twee t ra iners op elk team

Om de individuele aandacht per speler te verhogen streven wij
ernaar dat elk team de beschikking heeft over twee trainers.

Om dit te bewerkstelligen gaat we actief leden binnen de
vereniging polsen of ze interesse hebben om trainer te worden.
Ook gaan we actief in gesprek met opleidingen zodat we stagiairs
kunnen benaderen om bij HS´88 stage te gaan lopen. 

Met twee trainers per team voelt het voor beiden wellicht
ook minder als een verplichting omdat de training altijd door kan
gaan, mocht een van beiden verhinderd zijn.
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Overgang naar de senioren
Als de speler tweedejaars JO19 is, vindt er aan het einde van het seizoen een ‘transfer’ plaats naar de
seniorenafdeling. De speler heeft dan de gehele jeugdopleiding doorlopen en is klaar voor de overstap naar
het seniorenvoetbal. 
In de voorjaarsreeks wordt er een bijeenkomst georganiseerd over het verloop van de overgang van de
jeugdopleiding naar de seniorenafdeling. Elke tweedejaars JO19 speler kan na aanleiding van deze
bijeenkomst voor 1 juni aangeven of hij op prestatief- of recreatief niveau wil gaan voetballen. Hierbij is het
niveau van de speler niet van belang. De motivatie van de speler om prestatief of recreatief te voetballen is
het uitgangspunt en dus doorslaggevend.

HS´88 is van mening dat de jeugdopleiding niet stopt na de JO19 junioren. Spelers kunnen na deze leeftijd
nog veel groei doormaken. Binnen onze vereniging zijn er tal van voorbeelden van spelers die vanuit de
lagere seniorenteams zijn doorgegroeid tot basisspeler in het eerste elftal.  Voor ons is dit de belangrijkste
reden om elke speler de kans te geven zelf een keuze te maken tussen prestatief of recreatief voetbal.

Prestatief
Een speler die kiest voor prestatief voetbal traint in principe twee keer per week. Hij/zij wil het maximale uit
zichzelf halen en zich volledig inzetten om een (nog) betere voetbalspeler te worden. De speler wordt in zijn
ontwikkeling begeleid door een vaste trainer. Het elftal wordt gefaciliteerd door een elftalleider die
verantwoordelijk is voor de complete organisatie rondom een team. De speler kan zich hierdoor volledig
focussen op zijn eigen ontwikkeling. Een speler die kiest voor prestatief voetbal wordt ingedeeld in de 1e- of
2e selectie.  
Om tot een zo goed mogelijke indeling te komen, vindt er in de voorjaarsreeks overleg plaats tussen de
hoofdtrainer, de TC senioren, de trainers JO-19 en de HJO. In dit overleg wordt er gekeken naar de
volgende indicatoren: technische, tactische, mentale en fysieke kwaliteiten van de spelers. Ook worden er
gedurende het lopende seizoen O-23 wedstrijden georganiseerd waarin talentvolle JO-19 spelers samen
spelen met spelers onder de 23 jaar. 

De hoofdtrainer bepaalt welke spelers er uitkomen voor de 1e selectie. In de voorbereiding op het nieuwe
seizoen krijgt elke speler de kans om te laten zien wat hij kan. Na afloop van de voorbereiding wordt ook de
2e selectie definitief bekend gemaakt. Dit 2e team wordt ingedeeld op basis van de eerder benoemde
indicatoren. Als een speler gedurende het seizoen voldoende progressie maakt, is het mogelijk om hem op
een hoger niveau te laten trainen c.q. spelen.

Recreatief
Een speler die kiest voor recreatief voetbal heeft de mogelijkheid om 1 keer per week te trainen. Het team
is zelfredzaam. Dit betekent dat de spelers verantwoordelijk zijn voor de inhoud van de training en de
algemene organisatie op wedstrijddagen. Hierbij worden zij uiteraard door de vereniging gefaciliteerd met
de benodigde materialen en ruimte. Een speler die kiest voor recreatief voetbal wordt ingedeeld bij de
overige senioren. JO19 spelers die na de jeugdopleiding recreatief willen spelen bij de senioren, worden na
overleg met de TC senioren ingedeeld bij de overige seniorenelftallen.
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Overgang van MO-teams naar vrouwen
Als een MO-speelster tweedejaars MO19 speler is, vindt er aan het einde van het
seizoen een ‘transfer’ plaats naar de vrouwen seniorenafdeling. De speelster heeft de
gehele jeugdopleiding doorlopen en is klaar voor de overstap naar het seniorenvoetbal,
op recreatief of prestatief niveau.  Na deze keuze bekijken de trainer(s) van MO-19,
leiders en trainers van de damesteams, de coördinator meiden en de coördinator
vrouwen met elkaar in welk team de speelster het beste tot haar recht komt.  Als de
speelster voor recreatief voetbal kiest, wordt ze waarschijnlijk in het laagst spelende team
geplaatst. Als ze voor prestatief voetbal kiest, wordt bekeken of zij in een selectieteam
ingedeeld kan worden. Behalve naar het best passende niveau wordt hierbij ook rekening
gehouden met voorkeurspositie en motivatie. 

Als het in een seizoen niet mogelijk is een MO19 team te vormen dan komen eerstejaars
MO19 spelers ook in aanmerking voor een overgang naar de senioren vrouwen. In het
uitzonderlijke geval is er ook een kans dat MO17 spelers vervroegd de overstap maken
naar de senioren vrouwen.  Dit kan het geval zijn als er geen MO19 team gevormd kan
worden en een MO17 speler zich beter zou kunnen ontwikkelen bij een vrouwenteam dan
bij een MO17 team. De beslissing hierover wordt genomen door de coördinator meiden
en de coördinator vrouwen in overleg met trainers, leiders en uiteraard ook met de
speelster zelf en haar ouder(s)/verzorger(s).

J E U G D S T R U C T U U R P L A N P A G I N A  1 8



Team onder 23
Elk seizoen organiseren de trainers van het 1e elftal, het 2e elftal en JO19 een aantal wedstrijden voor
‘jong senioren’, waarbij de 2e elftal trainer en trainer JO19 belangrijke rollen spelen in het in het opzetten en
begeleiden van dit O23 team. 
 
De bedoeling van team O23 is dat de talentvolle 1e -en 2e jaars JO19 spelers en enkele spelers van JO17
hieraan meedoen. Ook senioren jonger dan 23 jaar die in HS’88 2 of 3 spelen en het in zich hebben de A-
selectie te kunnen bereiken, of spelers die al in de A-selectie spelen en met hun ervaring van toegevoegde
waarde zijn voor de opleiding van de andere spelers in HS’88 onder 23, kunnen geselecteerd worden voor
O23. De organisatie van dit team ligt in handen van de trainer/leider van de 2e selectie en de trainer/leider
van JO19.  

Doelstelling van dit elftal is om de spelers zo veel mogelijk te laten wennen aan het spelen van wedstrijden
bij de senioren in het algemeen en op selectieniveau in het bijzonder. Dit elftal wordt als opleidingsteam
gezien voor de A-selectie en is dan ook een verlengstuk van de jeugdopleiding, met als doel de spelers te
enthousiasmeren en de overstap naar de A-selectie te vergemakkelijken en in sommige gevallen te
bespoedigen. 
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Binnen de jeugdopleiding willen we graag dat onze spelers beter worden. Maar we hechten evenredig veel
waarde aan de ontwikkeling van ons trainerscollectief. Uiteindelijk draagt een beter trainerscollectief bij aan
de groei en ontwikkeling van onze jeugdspelers en een (nog) betere uitstraling van onze jeugdopleiding. Dit
is de voornaamste reden voor ons als vereniging om structureel te investeren in het huidige
trainerscollectief en in nieuwe jeugdtrainers.

Thema-avond  
HS´88 organiseert elk voetbalseizoen een aantal thema-avonden voor het gehele trainerscollectief. We
vinden het belangrijk dat ons trainerscollectief met elkaar over voetbal en de opleiding discussieert. We
luisteren goed naar de behoefte van onze trainers en kiezen daarnaast voor thema’s die verrijkend zijn voor
ons huidige aanbod. Een spreker voor een thema-avond kan iemand zijn van HS´88 of van bijvoorbeeld FC
Groningen, de KNVB of een pedagoog.

Opleiding extern 
De TC/HJO inventariseren samen welke trainers in aanmerking komen voor een externe opleiding, bv. de
trainersopleiding van de KNVB. Wij nemen als vereniging de kosten van de opleiding voor onze rekening.
We vinden het belangrijk dat onze trainers in contact komen met trainers en docenten van andere
verenigingen, omdat dit nieuwe inzichten geeft die bijdragen aan de ontwikkeling van de trainer. Elk jaar
wordt in het evaluatiegesprek met de trainer besproken of hij/zij een extra opleiding wil volgen.  

Op dit moment zijn we in afwachting van VTON die een trainerscursus aan het ontwikkelen is die naadloos
aansluit bij de trainingsmethodiek die we binnen de vereniging volgen. Zodra deze cursus gereed is,
streven wij ernaar om deze opleiding bij HS´88 aan te bieden aan onze trainers.

Trainingswijzer 
Minimaal twee keer per seizoen loopt een technisch coördinator een hele training mee met een
jeugdtrainer. Hij bespreekt vooraf de oefenstof en observeert de trainer tijdens zijn training. De coördinator
beoordeelt de trainer. Na afloop van de training bespreekt de coördinator zijn bevindingen met de trainer.
Het doel van deze trainingswijzer is om structureel feedback te geven op het proces van ‘training geven’,
zodat de trainer zich kan blijven ontwikkelen.

Trainers opleiden
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We willen graag jeugdtrainers aanstellen die zich graag willen blijven ontwikkelen, om zo het kwalitatieve
niveau te verhogen. Bij voorkeur zijn het trainers met een ‘HS´88-achtergrond’ als spelend of niet-spelend
lid. Het doel hiervan is tweeledig. Aan de ene kant wordt aan (jeugd)leden de mogelijkheid geboden om
zich bij de eigen vereniging te ontwikkelen. Aan de andere kant profiteert de jeugdopleiding optimaal van
de toename van professionele voetbalkennis.

Als blijkt dat vacante trainersposities niet intern in te vullen zijn, zal de vereniging trainers benaderen van
buiten de vereniging, bijvoorbeeld via www. tweenul.nl.

In december 2020 zullen de TC en HJO gezamenlijk in gesprek gaan met de huidige trainers om te
inventariseren wat hun gedachten zijn over het komende seizoen. Trainers kunnen aangeven voor welke
leeftijdscategorie ze een voorkeur hebben. Vervolgens wordt geïnventariseerd welke trainer bij welke
leeftijdscategorie wordt ingedeeld. 

Het streven is dat we voor 1 februari 2021 alle selectietrainers hebben aangesteld. Voor het aanstellen van
de selectietrainers zijn de TC/HJO verantwoordelijk. De overige teams zullen worden ingevuld door het
jeugdcommissie. Om dit proces te vergemakkelijken maken de aangestelde selectietrainers op 1 april een
conceptselectie van 30 spelers kenbaar bij de TC/HJO en het jeugdcommissie. Hierdoor wordt duidelijk
welke overige spelers in de overige teams komen per leeftijdscategorie. Het jeugdcommissie kan hierdoor
vanaf deze datum potentiële trainers benaderen zodat alle teams voor 1 juli een trainer hebben.

Kandidaten voor de trainersfunctie van niet-selectieteams worden voorgesteld aan de TC/HJO en krijgen
informatie over de visie van onze vereniging en over de middelen die men ter beschikking krijgt als trainer.

Het streven is om selectietrainers aan te stellen voor een leeftijdscategorie en niet aan een team, dit heeft
als doel om de trainer te specialiseren in de desbetreffende leeftijdscategorie en om een team diverse
trainers te laten ervaren. Ook streven we als vereniging ernaar dat een trainer bij voorkeur maximaal 4 jaar
trainer kan zijn van een vast team, dit is geen stelregel maar ook hierin vinden we het als vereniging
belangrijk om een team te laten ervaren wat andere opvattingen zijn van een trainer.
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Om onze jeugdleden nog meer mogelijkheden te geven om zich te ontwikkelen, wordt er op vrijdagavond
een techniektraining verzorgd. De trainingen zijn voor alle leden in de leeftijdscategorieën JO9 t/m
JO15/MO15. De indeling op het veld gebeurt op basis van kwaliteit zodat iedereen op zijn niveau extra kan
trainen. De techniektraining is niet bedoeld voor JO7 en JO8 omdat voor hen - conform VTON - het
ontwikkelen van balvaardigheid al centraal staat.

De techniektrainingen worden verzorgd door een aantal trainers, afhankelijk van het aantal deelnemers,
zodat de spelers zo veel mogelijk individuele begeleiding krijgen. Het doel van de trainingen is om de
voetbaltechniek te vergroten. Bovendien kunnen spelers, bij een gemiste reguliere training deze inhalen op
de vrijdagavond.

De trainingsstof wordt ontwikkeld door de hoofdtechniektrainer in samenspraak met de andere trainers. De
wens vanuit de vereniging is om een groep van tien trainers aan te trekken die (roulerend) de
techniektrainingen geven.

De techniektraining is op vrijdagavond van 18.00 uur tot ca. 19.15 uur. De techniektraining biedt spelers
een extra mogelijkheid om te trainen en dus om een betere voetballer te worden. Het staat geheel los van
de twee trainingen met het eigen team en is de derde trainingsmogelijkheid. Tijdens de techniektraining
wordt er niet getraind in de eigen trainingsgroep, maar in twee groepen nl. basis en gevorderd. Spelers
hoeven zich niet in te schrijven. Op de training zelf kunnen de spelers uit de bovengenoemde
leeftijdscategorieën zich melden bij de hoofdtrainer. De trainer zet de spelers daarna op de deelnemerslijst.
Aan deze extra training zijn geen kosten verbonden.

Techniek training

Het afgelasten van een training

Als de accommodatiebeheerder het veld afgelast (bij afgelasting van de velden door de
accommodatiebeheerder in de winter is één keer per week trainen in de zaal het alternatief)
Als minder dan zes spelers aanwezig kunnen zijn (voor de spelers die wel kunnen trainen, wordt er een
passende oplossing geregeld bijv. meetrainen hoger/lager team
Als er acute bevriezing van de toplaag plaatsvindt en dit voor gevaarlijke situaties zorgt
Tussen kerst en oud & nieuw wordt er niet getraind
Bij de afwezigheid van een trainer i.v.m. gesprekken en/of informatieavond

Als vereniging vinden we dat een training in uitzonderlijke gevallen kan worden afgelast. Hieronder geven
we een aantal geldige redenen:        

Als een trainer een training niet door wil/kan laten gaan, moet hij/zij de HJO hierover inlichten. De HJO
beslist vervolgens of de training definitief wordt afgelast.
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Invulling spelers per team voor de wedstrijddag
Als een selectieteam spelers te kort komt voor een
wedstrijd, dan heeft de selectietrainer de taak om te
kijken of er een speler kan worden geleend van het
volgende selectieteam of van een niet-selectieteam.
De trainers van de selectieteams bepalen welke
spelers ze nodig hebben van een ander
(niet-)selectieteam in overleg met de trainer van het
desbetreffende team.  Het uitnodigen van een speler
uit een niet-selectieteam kan alleen plaatsvinden via
de leeftijdscoördinator in samenwerking met de
trainer. Elke week op woensdag krijgt de coördinator
van alle teams per leeftijdscategorie door hoeveel
spelers er per team beschikbaar zijn. Vervolgens
wordt er nagegaan of alle teams beschikken over 

JO9-1 leent van JO9-2
JO9-2 leent van JO9-3
JO9-3 leent van JO9-4
JO9-4 leent van JO9-5
JO9-5 leent van JO9-6
JO9-6 wordt bij te weinig spelers afgelast

voldoende spelers. Bij de meidenafdeling wordt eerst nagegaan of alle meidenteams genoeg spelers
hebben voordat er meiden worden benaderd om mee te voetballen bij de jongensafdeling. 

Het uitlenen van spelers gebeurt altijd in overleg met de leider of trainer van het desbetreffende
elftal. Spelers mogen niet individueel worden benaderd.

Het onderstaande schema is bedoeld als richtlijn voor jeugd per categorie, met als voorbeeld de spelers
van JO9. Na de winterstop mogen eventueel 2e jaars spelers van een lagere categorie benaderd worden,
maar altijd in overleg met de trainers, HJO en TC.

Het te afgelasten team wordt per toerbeurt gewisseld om te voorkomen dat altijd het laagste team wordt
afgelast. Zoals hierboven beschreven staat, lenen teams spelers van een team dat maximaal een categorie
hoger of lager is. Bijvoorbeeld: JO9-1 leent niet uit aan JO9-3 om het speelplezier voor spelers JO9-3 en
tegenstanders te waarborgen i.v.m. het kwaliteitsverschil. Wordt er leeftijdscategorie overschrijdend
geleend, dan is het niet de bedoeling dat selectiespelers meedoen met niet-selectieteams (bijv JO17-1 met
Jo19-3) in verband met het spelplezier. 

Als er bij een team een structureel tekort is aan spelers, dan dient dit opgelost te worden door het
overplaatsen van een speler. Als het gaat om een speler van een selectieteam, dan gebeurt dit pas na
overleg met de TC/HJO. Als er een team wordt teruggetrokken van of toegevoegd aan de selectie, dan
moet dit worden aangegeven bij TC/HJO.
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Nieuwe jeugdleden
Onze jeugdopleiding en vooral de aanwas van jonge spelers is voor de vereniging van groot belang en
zelfs haar levensader te noemen. Om ons als vereniging te blijven onderscheiden, zetten we diverse
middelen in om toekomstige leden en hun ouder(s)/verzorger(s) te bereiken. We denken dan aan het
organiseren van een instuif voor leden en niet-leden en het geven van voetbalclinics tijdens
schoolvakanties. Het geven van clinics onder (basis)schooltijd is ook een mogelijkheid. Dit gebeurt
uiteraard volgens de richtlijnen van VTON en heeft als voornaamste doel om toekomstige spelers te
enthousiasmeren om lid te worden bij HS´88.

In onze vereniging maken we onderscheid tussen selectieteams en niet-selectieteams maar elk lid is voor
HS´88 even belangrijk. We zetten dan ook alle mogelijke middelen in om ieder jeugdlid te behouden voor
de club. 

Mocht een lid zijn/haar lidmaatschap willen beëindigen, dan vindt er altijd een gesprek plaats met de
coördinator van de desbetreffende leeftijdscategorie. De HJO wordt hiervan op de hoogte gebracht. Doel
van het gesprek is om te achterhalen waarom het lid wil opzeggen en of het mogelijk is om het lid van
gedachten te laten veranderen.

 

Elk jeugdlid behouden voor de club

Waarderen trainers

Alle trainers ontvangen een trainingspak en coachjas
Elk seizoen wordt er een vrijwilligersavond georganiseerd.
Er worden ieder seizoen diverse thema-avonden georganiseerd
Trainers hebben de mogelijkheid om een externe opleiding te volgen (bijv. TC 3)
Trainers krijgen extra begeleiding op het veld van de HJO
Trainingswijzer: een training wordt 2 keer per seizoen geëvalueerd door de technisch coördinator

Onze vereniging is niets zonder trainers. Daar zijn we ons heel erg bewust van. We realiseren ons ook dat
de taken van een trainer behoorlijk complex zijn. Onze dankbaarheid voor de inzet van deze vrijwilligers is
groot en willen we - behalve in woorden - ook graag op andere manieren laten blijken. We bieden onze
trainers daarom de volgende ‘secundaire voorwaarden’:
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GEDRAGSREGELS

altijd de aanwijzingen van leider/trainer/bestuur opvolgt
respect toont voor de trainers 
op trainings- en wedstrijddagen de trainer aanspreekt met 'trainer' 
lid bent van een vereniging (en dus niet van een team), dit betekent dat je ook gevraagd kunt
worden om (een keer) bij een ander team te voetballen 
niet gaat schelden, slaan, schoppen, spugen, als er iets gebeurt waar je het niet mee eens bent
niet discrimineert: niet op afkomst, geslacht, leeftijd of op iets anders
een positieve instelling hebt op trainingen en tijdens wedstrijden
voor een goede sfeer zorgt, zodat iedereen het naar de zin heeft
altijd de kleedkamers netjes achterlaat (zowel uit als thuis)
zorgt dat je ruim op tijd aanwezig bent voor trainingen en wedstrijden
geen alcohol mag drinken in de kleedkamer of langs het veld
niet mag roken in de kleedkamer en rondom de velden 
je je bewust bent van het feit dat als er sprake is van ongewenst gedrag dit altijd gevolgen heeft

je twee keer per week aanwezig bent op de training 
je bij elke wedstrijd aanwezig  bent
als je wordt gevraagd om bij een lager team aan te sluiten, je daar ook aanwezig bent. Het is niet de
bedoeling dat je na de laatste training van je eigen team aangeeft dat je eigenlijk toch niet kunt
spelen bij dit andere team om wat voor reden dan ook.

Wij vinden het belangrijk dat al onze leden zich verbonden voelen met de vereniging. We hebben daarom
met elkaar afspraken gemaakt over de manier waarop we met elkaar omgaan. 

De basisregel: respect

Dit betekent dat je als lid/speler van  HS’88:

Voor spelers van een selectieteam zijn behalve de bovenstaande regels, ook de volgende afspraken van
toepassing: 
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WARM WELKOM

Warm welkom door de (jeugd)voorzitter
Uitleg normen en waarden
Paarse kaart tot en met JO11
Uitleg gebruik consumpties
Uitleg ontvangst/omgang materialen
Contactgegevens vrijwilligers
Uitnodiging VTON-informatieavond

Na de aanstelling van de trainers door de technische commissie en HJO, ontvangen ze
aan het begin van het seizoen een uitnodiging voor een introductieavond. Op deze avond
krijgen ze informatie over het nieuwe seizoen en de benodigde spullen overhandigd. De
jeugdvoorzitter, het secretariaat van de jeugdafdeling, de materiaalverantwoordelijke en
de leeftijdscoördinator zijn bij deze introductie aanwezig. 
De volgende onderwerpen komen aan de orde:

Als vereniging willen we graag dat ieder lid dat zich aanmeldt zich meer dan welkom voelt
bij HS’88. We gaan een gesprek aan met de ouders en om goed voorbereid te kunnen
starten, krijgt ieder lid een welkomstpakket met allerlei relevante informatie. Voor de
jeugdleden van JO7 t/m JO9 is het daarnaast belangrijk dat de leeftijdscoördinator
aanwezig is om het nieuwe jeugdlid bij de eerste training te begeleiden naar zijn of haar
trainer. Tijdens het welkom krijgt de speler een overzicht met trainingstijden, huisregels,
informatie over de paarse kaart (bij jeugd t/m 11) en informatie over de sportkleding.

Voor trainers

Voor nieuwe leden
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Organogram  voetbaltechnische ontwikkeling



Stefan van der Spek (https://www.facebook.com/SvdSFotografie/)
Jeroen Verver
Jeroen van der Veen
Ruben Huizenga
Dion Folkersma

Verantwoording;
Het voetbaltechnisch structuur en beleidsplan jeugd 2020-2025 is opgesteld door de Technische
Commissie van HS'88 in opdracht van de jeugdcommissie van HS'88.
Het bestuur van HS'88 heeft akkoord gegeven aan het opgestelde beleid. Hoofd Jeugdopleiding Marcel de  
Groot heeft een leidende rol gehad in het opstellen van dit beleidsplan. Verder hebben Wessel Deelstra,
Jeroen van der Veen, Bertjan de Jong, Bert Dieterman en Bernd Zinger een bijdrage geleverd aan de
totstandkoming van dit document. Dit beleidsplan is een dynamisch document. Op basis van
praktijkervaringen zal dit beleidsplan periodiek geëvalueerd en bijgesteld worden. Omwille van de
leesbaarheid is steeds ‘speler’ gebruikt in de tekst. Waar ‘speler’ staat kan uiteraard ook ‘speelster’ worden
gelezen.

Fotografie:
De foto’s die in dit document zijn opgenomen, zijn onder andere afkomstig van:

Versiebeheer:

Opsteller Versie Datum Wijziging

TC jeugd 1.0 juni 2020 Startdocument
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TC jeugd 1.1 augustus 2021 Aanpassingen


