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1. WAAROM BELEID BINNEN DE AFDELING JEUGDVOETBAL? 

vv Harkemase Boys hecht grote waarde aan de ontwikkeling van haar jeugdleden. Wekelijks 

zorgen vele tientallen vrijwilligers binnen onze hechte vereniging met veel inzet en enthousiasme 

ervoor dat onze jeugdleden kunnen trainen en spelen.  

Dit jeugdbeleidsplan vormt een belangrijk fundament binnen vv Harkemase Boys. 

 

Het jeugdbeleidsplan omvat zowel recreatief als prestatiegericht jeugdvoetbal. Daarbij staat 

voetbalplezier te allen tijde voorop. Daarnaast dient het prestatiegerichte deel van het 

jeugdbeleidsplan actief bij te dragen aan de verenigingsambitie om het 1e dames en het 1e en 2e 

herenteam van vv Harkemase Boys op een zo hoog mogelijk niveau te laten voetballen en dat de 

overige dames- en heren seniorenteams een gezonde mix vormen van plezier en prestatie. 

 

Het jeugdbeleidsplan van vv Harkemase Boys is gebaseerd op vier pijlers: 

 

Wissichheid: een zekere en soepel draaiende jeugdafdeling leidt ertoe dat met relatief beperkte 

inspanning goede resultaten worden behaald. Dit draagt bij tot een positieve ervaring bij zowel 

leden, vrijwilligers als ook de ouders en overige betrokkenen. Dit beleidsplan geeft aan welke 

taken er zijn binnen de vereniging en door wie deze ingevuld dienen te worden. 

 

Wille: vv Harkemase Boys is een amateurvereniging die grotendeels 'draait' op vrijwilligers. 

Daarom is het belangrijk dat alle betrokkenen, spelers én niet-spelers, op plezierige wijze met het 

jeugdvoetbal binnen vv Harkemase Boys bezig zijn. 

 

Wurkje: binnen vv Harkemase Boys zijn er volop mogelijkheden om aan jezelf te blijven 

“werken”. Onze jeugdleden kunnen leren van en met anderen en op zoek gaan naar welke rol ze 

daar zelf in willen vervullen. Dit betekent constante ontwikkeling van het individu binnen het 

grotere belang van een teamproces. Jeugdleden leren om dicht bij zichzelf te blijven waarbij toch 

ook rekening moet worden gehouden met het belang van het team (en ook de vereniging).  

 

Winne: hier komen de hoogste sportieve ambities van de vereniging samen met de kwaliteiten 

van onze jeugdige talenten. 

 

Dit jeugdbeleidsplan geldt als leidraad voor alle jeugdleden, voor alle jeugdteams, voor alle trainers 

en voor alle leiders en overige betrokken vrijwilligers. Volgens de doelstelling van de vereniging 

wil Harkemase Boys toegankelijk zijn voor jongens en meiden van 07-pupil tot en met 019 junior 

voor regulier en gepast voetbal. Het jeugdbeleidsplan is van toepassing op alle jeugdleden, jongens 

en meiden. Ieder jeugdlid heeft recht op dezelfde mogelijkheden en dezelfde aandacht. 

 

 



Jeugdbeleidsplan vv Harkemase Boys 

4 

2. DOELSTELLING JEUGDBELEIDSPLAN 

2.1. Algemene doelstelling vereniging en jeugdafdeling 

De vereniging 

vv Harkemase Boys stelt zich ten doel haar leden de gelegenheid te bieden de voetbalsport te 

beoefenen zowel in prestatieve als in recreatieve zin. Daarnaast besteedt ze aandacht aan de 

normatieve aspecten binnen de sport en draagt ze zorg voor sociale waarden binnen de vereniging.  

 

Binnen deze doelstelling kent de vereniging een aantal subdoelstellingen; 
• De vereniging biedt haar leden de mogelijkheid deel te nemen aan wedstrijden en trainingen. 

Ook kan er op passieve wijze genoten worden van de wedstrijden; 

• De vereniging draagt zorg voor een goede organisatie, voldoende kader zowel in de 

technische als de nodige medische begeleiding en zorgt voor een kwalitatief goede en veilige 

accommodatie (in overleg met gemeente als eigenaar van de accommodatie en de vereniging 

betreffende de opstallen).; 

• De vereniging streeft naar een gezonde financiële basis (“huishouden op orde”)waarbij er een 

balans is tussen de inkomsten en de uitgaven; 

• De vereniging waarborgt de veiligheid van leden en gasten. 

 

De jeugdafdeling 

Binnen de voetbalvereniging heeft de jeugdafdeling haar eigen (deels) autonome positie met een 

eigen jeugdbestuur. Naast bovenstaande algemene verenigingsdoelstelling kan de jeugdafdeling 

bovendien in belangrijke mate bijdragen aan de continuïteit en ontwikkeling van de vereniging. 

 

De autonome jeugdafdeling functioneert te allen tijde onder de supervisie en eindverantwoording 

van het hoofdbestuur. 

 

De doelstelling van de jeugdafdeling luidt dan ook als volgt: 
• Het doel van de jeugdafdeling van vv Harkemase Boys is het op een plezierige wijze 

stimuleren van de fysieke, mentale en sociale ontwikkeling van haar jeugdleden in het 

algemeen waarbij de beoefening van het jeugdvoetbal centraal staat. Daarbij wil de 

jeugdafdeling toegankelijk zijn voor alle jongens en meisjes in alle leeftijdscategorieën van O7 

jaar tot en met O19 jaar. 

• Daarnaast wil de jeugdafdeling van vv Harkemase Boys door sportieve groei en prestaties: 

o Een gezonde en stabiele kweekvijver zijn van jong talent waardoor de selecties van 

de seniorenteams regelmatig van nieuw en zelf opgeleid talent kunnen worden 

voorzien. Het tijdig laten meetrainen van jeugdtalenten bij deze selectieteams leidt tot 

een hogere weerstand waardoor het niveau van deze spelers toeneemt; 

o Op positieve wijze een bijdrage leveren aan de continuïteit (en bij voorkeur verdere 

groei) van de vereniging; 

o Op positieve wijze een bijdrage leveren aan de uitstraling en het bijzondere imago 

van vv Harkemase Boys; 

o Een plezierige en maatschappelijke ontmoetingsplek vormen voor de betrokken 

vrijwilligers, ouders en verzorgers. 

• De jeugdafdeling moet optimaal gebruik maken van alle faciliteiten die aanwezig zijn voor vv 

Harkemase Boys 1. Zolang deze faciliteiten in stand kunnen worden gehouden zal ook de 

jeugdafdeling hier de vruchten van moeten plukken (denk aan: kleding, medische begeleiding, 

kennis trainers, participatie van spelers van het 1e elftal rondom activiteiten van de jeugd etc.). 
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2.2. Doelstellingen jeugdbeleidsplan  

Jeugdbeleidsplan 

Met dit jeugdbeleidsplan wil vv Harkemase Boys invulling geven aan de doelstelling van de 

jeugdafdeling. Het jeugdbeleidsplan bevat de keuzes die de vereniging heeft gemaakt om het 

jeugdvoetbal vorm te geven. Daarbij wordt rekening gehouden met de eisen, kaders en richtlijnen 

van de KNVB. 

 

Binnen het jeugdbeleidsplan wordt onderscheid gemaakt in de volgende onderdelen: 

 
• Het organisatorische beleid; 

• Het voetbaltechnische beleid. 

 

Beide zijn noodzakelijk om de doelstelling van de jeugdafdeling te realiseren. 

 

Ten aanzien van het organisatorische jeugdbeleidsplan streeft de vereniging naar: 
• Ontwikkeling van het groepsproces maar ook aandacht voor het individu op de momenten 

waar dit nodig is; 

• Heldere beschrijving van de processen binnen de jeugdafdeling; 

• Een heldere organisatiestructuur; 

• Duidelijke verdeling van verantwoordelijkheden, bevoegdheden en taken; 

• Een goede samenwerking binnen het gehele jeugdkader; 

• Een goede ondersteuning van de interne en externe communicatie. 

 

Ten aanzien van het voetbaltechnisch beleid streeft de vereniging naar: 
• Verantwoorde training en begeleiding van de jeugdspelers op ieder leeftijdsniveau en 

rekening houdend met individuele ambities en kwaliteiten; 

• Plezier in het voetbalspel voor spelers, ouders/verzorgers én jeugdkader; 

• Aanvullend prestatiebeleid, dat leidt tot standaardteams die op een zo hoog mogelijk niveau 

kunnen uitkomen (1e klasse als uitgangspunt). 
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3. DE ORGANISATIE 

3.1. Beschrijving organisatie 

Hoofdbestuur 

De vereniging wordt bestuurd door het hoofdbestuur van vv Harkemase Boys. Dit hoofdbestuur is 

verantwoordelijk voor de gehele vereniging en bewaakt tevens de uniformiteit en samenhang 

binnen de geledingen.  

 

Bij voorkeur is er een bestuurslid verantwoordelijk voor de jeugdafdeling. Dit bestuurslid zal 

periodiek aanschuiven bij de vergaderingen van het jeugdbestuur en heeft inzage in de notulen 

van het jeugdbestuur. 

 

Jeugdbestuur 

De jeugdafdeling wordt geleid door het jeugdbestuur van vv Harkemase Boys. Het dagelijkse 

bestuur van het jeugdbestuur bestaat uit de volgende functies: 
• Voorzitter (aanspreekpunt hoofdbestuur); 

• Secretaris; 

• Penningmeester; 

• Algemene leden. 

 

De invulling van de functies van “Algemene leden” kan ingevuld worden op basis van hetgeen 

benodigd is op een bepaald moment. Voorbeelden hiervan kunnen zijn: 
• Aanspreekpunt kledingzaken 

• Aanspreekpunt toernooicommissie 

• Etc. 

 

Technisch Hart 

Jeugdtrainers, jeugdleiders en de leeftijdscoördinatoren (Technisch Hart) maken wel deel uit van 

het jeugdkader, maar hebben geen zitting in het dagelijkse jeugdbestuur. Vanuit het Technisch 

Hart zal periodiek één vast aanspreekpunt aanschuiven bij de vergaderingen van het jeugdbestuur.  

 

Het Technisch Hart bestaat sowieso uit: 
• Hoofd Jeugd Opleiding (aanspreekpunt jeugdbestuur); 

• Secretaris (aanspreekpunt jeugdbestuur); 

• Leeftijdscoördinatoren (O19 t/m O7, geclusterd, meisjes en jongens); 

 

Activiteitencommissie 

De activiteitencommissie wordt gevormd door een aantal vrijwilligers die terugkerende 

(neven)activiteiten binnen de jeugdafdeling organiseren. Vanuit de activiteitencommissie zal 

periodiek één vast aanspreekpunt aanschuiven bij de vergaderingen van het jeugdbestuur. 

 

De activiteitencommissie bestaat sowieso uit: 
• Voorzitter, tevens aanspreekpunt jeugdbestuur; 

• Commissieleden. 
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Materiaal en kledingcommissie. 

De materiaal – en kledingcommissie wordt gevormd door een aantal vrijwilligers die het beheer 

voeren over alle kleding en (voetbal)materialen binnen de jeugdafdeling. Vanuit de materiaal- en 

kledingcommissie zal periodiek een vast aanspreekpunt aanschuiven bij de vergaderingen van het 

jeugdbestuur. 

 

De materiaal- en kledingcommissie bestaat sowieso uit: 
- Voorzitter, tevens aanspreekpunt jeugdbestuur 

- Commissieleden 

 

Jeugdsponsorcommissie 

De jeugdsponsorcommissie wordt gevormd door een aantal vrijwilligers die de commerciële 

contacten en sponsorgelden binnen de jeugdafdeling werven en beheren. Vanuit de 

jeugdsponsorcommissie zal periodiek één vast aanspreekpunt aanschuiven bij de vergaderingen 

van het jeugdbestuur. 

 

De jeugdsponsorcommissie bestaat sowieso uit: 
• Voorzitter, tevens aanspreekpunt jeugdbestuur; 

• Commissieleden. 

 

De jeugdsponsorcommissie werkt nauw samen met alle andere geledingen binnen vv Harkemase 

Boys waarin sponsoring een wezenlijk onderdeel vormt. In samenwerking met deze geledingen 

moet geprobeerd worden voor de gehele vereniging vv Harkemase Boys een maximale effectiviteit 

te bereiken rondom de binding van sponsoren en de besteding van de sponsorgelden 

 

Toernooicommissie 

De toernooicommissie wordt gevormd door een aantal vrijwilligers die het jaarlijkse jeugdtoernooi 

van vv Harkemase Boys organiseren. Vanuit de toernooicommissie zal periodiek één vast 

aanspreekpunt aanschuiven bij de vergaderingen van het jeugdbestuur. 

 

De toernooicommissie bestaat sowieso uit: 
• Voorzitter, tevens aanspreekpunt jeugdbestuur; 

• Commissieleden. 

 

PR & Communicatie 

De PR & Communicatie wordt gevormd door een aantal vrijwilligers die dit voor de vereniging en 

al haar geledingen verzorgen. Vanuit de PR & Communicatie zal incidenteel, indien nodig, 

iemand aansluiten bij het jeugdbestuur 

 

Scheidsrechterzaken 

Wordt gevormd door een tweetal vrijwilligers, die onder begeleiding van het jeugdbestuur en 

wedstrijdsecretariaat een planning maakt van de beschikbare vrijwillige scheidsrechters, 

potentieel nieuwe scheidsrechters benaderd en eventueel zorgt voor opleiding. Insteek is per half 

jaar een planning te maken. Insteek is ook structurele inzet van 017 en 019 (jongens en meiden) 

jeugdleden als scheidsrechter bij wedstrijden tot en met 014.  

 

Ledenadministratie 
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Valt onder het hoofdbestuur, maar onderhoud nauw contact met het jeugdbestuur over nieuwe en 

vertrekkende leden en inning contributie en kledingfonds. 

 

 

Lief en leed 
Ondergebracht bij een jeugdbestuurslid: het verzorgen van een bloemetje of fruitmand bij lief en 

leed. 

 

Wedstrijdsecretariaat 
Mogelijk gecombineerd met wedstrijdsecretariaat senioren. Zorgt voor planning en indeling van 

wedstrijden, velden, kleedboxen en planning gastheren/gastvrouwen.  

 

G-team commissie 

Wordt gevormd door min. 1 jeugdbestuurslid en betrokken trainers/begeleiders van het Gepast 

voetbal. De commissie richt zich op het realiseren en professionaliseren van het G-voetbal o.a. 

door het vinden van geschikte trainers en begeleiders vanuit 3-stromen De Bosk, promotie, 

werving en het organiseren van activiteiten, zoals een toernooi.  
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4. DE VOETBALOPLEIDING 

4.1. Uitgangspunten ten aanzien van het leren voetballen 

Het verzorgen van voetbaltrainingen door ambitieuze (gediplomeerde) jeugdtrainers gebaseerd op 

de centrale leerlijn die door alle jeugdtrainers (en kader) wordt nageleefd. 
• Samenhangende trainingsaanpak (met de inzet van digitale voorzieningen met betrekking tot 

oefenstof) van O9-pupillen tot en met O19-junioren, leidend tot mogelijkheden tot 

doorstroming naar de A- of B-selectie voor de talenten in de selectie van de O19-junioren; 

• Op dit moment wordt de VTON-app gebruikt als digitaal naslagwerk. In overleg met de 

jeugdcoördinator wordt bepaald hoe de trainingen er per periode uit zien en op welke 

accenten de aandacht wordt gelegd; 

• Oefenstof per leeftijdscategorie afstemmen op trainingsdoelen en spelerskwaliteiten; 

• Moeilijkheidsgraad van de oefeningen aanpassen aan het niveau van de spelers; 

• Vanaf O9 tot en met O15 zullen daarnaast, met behulp van techniektrainingen, de 

voetbalbasisvaardigheden worden vergroot (zie bijlage 1). 

• De trainingstijden en veldindelingen worden zo opgesteld dat iedere leeftijdscategorie zoveel 

mogelijk samen (gelijktijdig en hetzelfde trainingsveld) kunnen trainen.  

 

4.2. Uitgangspunten ten aanzien van het coachen van jeugdspelers 

• Alle jeugdleden spelen voor hun plezier. Motivatie en mogelijkheden van de spelers zijn in 

zekere mate bepalend voor hoeveel en in welk tempo ze kunnen en willen leren. Uitdaging 

voor de trainer en de leider is het vinden van de balans tussen plezier en ontwikkeling. 

Trainingsdoelen volgen bovenstaande lijn. Diepgang, moeilijkheid van de oefeningen en eisen 

aan de kwaliteit van uitvoering worden aangepast aan de mogelijkheden van de spelers; 

• Bij O9 t/m O13-pupillen ligt de nadruk op het enthousiast maken van de spelers voor het spel 

en het ontwikkelen van de technische vaardigheden; 

• Bij 014 en O15-junioren ligt, zeker bij de prestatieteams, de nadruk meer op het ontwikkelen 

van vaardigheden en tactiek; 

• Bij O16 t/m O19-junioren ligt, zeker bij de prestatieteams, de nadruk vooral op het vormen van 

karakter, het omgaan met wisselbeurten en het nemen van eigen verantwoordelijkheid voor 

persoonlijke en teamresultaten. 

 

4.3. Een vaste speelwijze als rode draad in de jeugdopleiding 

• Bij 012 en O13-pupillen wordt gestart met het spelen volgens 1-4-3-3, omdat dit systeem een 

goede balans biedt tussen eenvoud, effectiviteit, goede opleidingsbasis en brede 

toepasbaarheid en bovendien aanvallend voetbal stimuleert; 

• In de O14 t/m O17-junioren wordt de spelers geleerd om ook te kunnen spelen volgens 

andere systemen, met name het 1-4-3-3 en 1-4-4-2 systeem. Op basis van inmiddels goed 

ontwikkelde individuele voetbalvaardigheden bieden deze systemen in sommige situaties een 

noodzakelijk alternatief; 

• Bij de 018 en O19-junioren dient het team in staat te zijn om tijdens de wedstrijd, op aangeven 

van de trainer, om te schakelen tussen systemen. 
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Voetballeerlijn: van O7-pupil tot en met O19-junior 

Vanaf seizoen 2017/2018 zal VTON als opleidingsmiddel worden toegepast in de jeugdopleiding. 

De VTON Voetbalmethode is een doorlopende leerlijn voor de jeugd van 5 tot 19 jaar. Trainers en 

spelers werken in een jaarplanning samen aan concrete doelstellingen. Zo werken ze met plezier 

aan hun eigen ontwikkeling. In Bijlage 2 wordt de voetballeerlijn per leeftijdscategorie 

puntsgewijs toegelicht. 

 

Zoals gezegd; bij vv Harkemase Boys is VTON een hulpmiddel voor de trainers. Tijdens het 

overleg met trainers en l(eeftijd)coördinatoren worden de accenten voor een bepaalde periode 

bepaald. VTON kan dan als ondersteunend middel worden ingezet/gebruikt door de trainers. 

 

De VTON methode is gebouwd op vier pijlers: 

 

1. 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. 

 

2. 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. 

 

3. Doorlopende leerlijn 

De voetbal methode 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. 

 

4. 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. 

 

Het bevorderen van de motivatie van een jeugdvoetballer 
• 08 t/m O9-pupillen: stimuleren eigen initiatief, zoveel mogelijk bewegen met de bal, 

complimenteren; 

• 010 en O11-pupillen: versterken onderlinge band op en buiten het veld; 

• 012 en O13-pupillen: stimuleren teamgevoel op en buiten het veld, heldere instructies, 

prikkelen tot 'stapje extra'; 

• 014 en O15-junioren: informeren, uitleggen, ruimte tot initiatieven uit het team; 

• 016 en O17-junioren: meedenken, discussie, ruimte voor opstaan van 'natuurlijke leiders' 

• 018 en O19-junioren: team zelf oplossingen laten vinden, delegeren, op volwassen wijze 

benaderen. 

 

Techniek en tactiek 
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De basis die gelegd wordt begint bij de O8 t/m de O11-pupillen hier zal dan ook meer de techniek 

de aandacht krijgen. Bij de 012 en O13-pupillen zal dit samengevoegd worden met tactiek. O15 tot 

en met de O19 zal er meer op tactiek dan op techniek de nadruk gelegd worden. 
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4.4. De individuele jeugdvoetballer versus het team als geheel 

Het Technisch Hart geeft invulling aan de verenigingsdoelstelling inzake het jeugdvoetbal door er 

voor te zorgen dat elk individueel jeugdlid (O7 tot O19 jaar) kansen worden geboden zich zo 

breed mogelijk te ontplooien en te kunnen genieten van de voetbalsport. Dit binnen zijn of haar 

capaciteiten en met aandacht voor de ontwikkeling van zowel voetbaltechnische als sociale 

vaardigheden. 

 

Spelers kunnen versneld doorstromen naar een hogere leeftijdscategorie. Hiervan kan slechts 

sprake zijn indien het voor de speler van individueel belang is. Met andere woorden: indien de 

speler zich beter kan ontwikkelen in een hoger team. Een voorwaarde is dat de speler gaat spelen 

in het 1e prestatieteam van de hogere leeftijdscategorie. Een uitgangspunt in deze is dus niet het 

opvullen van een opengevallen plaats in zo'n team. De technische commissie heeft hierin de 

eindverantwoording. Vervolgens wordt dit door de betreffende leeftijdscoördinator besproken 

met de betreffende speler en de ouders/verzorgers. Dit geldt niet voor de prestatieteams, waar het 

gesprek wordt gevoerd door de desbetreffende trainer na overleg met de jeugdcoördinator. De 

vereniging geeft versneld doorgestroomde jeugdspelers extra aandacht en begeleiding, zowel 

mentaal als fysiek (bijvoorbeeld door voldoende speelgelegenheid). Tijdens de winterstop stelt de 

technische staf 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 de eerste prestatieteam te gaan 

spelen. Communicatie naar spelers en ouders/verzorgers wordt gedaan door de jeugdcoördinator 

en leeftijdscoördinator/trainer. 

 

4.5. Prestatievoetbal en recreatievoetbal 

Zowel prestatievoetbal als recreatievoetbal hebben een plaats binnen het jeugdvoetbal bij vv 

Harkemase Boys. Het grootste deel van het jeugdbeleid geldt voor beide categorieën. In het belang 

van de betreffende jeugdspelers, maar zeker ook in het belang van de vereniging, worden ten 

aanzien van het prestatievoetbal enkele extra zaken geregeld. Dit vertaalt zich onder meer in 

trainerskwaliteit en aantal trainingen per week, maar ook in zaken als strakkere discipline en 

hogere prestatieverwachtingen.  

 

Prestatieverwachting 

Belangrijk is hierin dat de prestatieverwachting (denk aan bijv. trainingsarbeid en 

oefenwedstrijden voorafgaand aan de seizoenstart en gedurende de winterstop, deelname 

toernooien etc.) en de verwachte inzet gebaseerd is op de rode draad binnen de jeugdopleiding en 

niet gebaseerd kan zijn op individuele keuzes van trainers en/of begeleiding. De jeugdafdeling van 

vv Harkemase Boys heeft baat bij een groot/groter ledenaantal om zo een gezonde basis voor een 

autonome jeugdopleiding te behouden. Deze gezonde basis kan alleen worden bereikt wanneer er 

een optimale verhouding is tussen ‘wurkje’ en ‘ wille’. Het jeugdbestuur heeft hierin een taal om 

dit te bewaken en indien nodig bij te sturen op de momenten dat dit evenwicht wordt verstoord. 
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Inzet en gebruik faciliteiten 

Zoals al eerder beschreven in het jeugdbeleidsplan, zal de jeugdafdeling maximaal dienen te 

profiteren van de aanwezige faciliteiten (zowel materieel als immaterieel) die het huidige niveau 

van het eerste elftal van vv Harkemase Boys met zich meebrengt. 

 

Iedere jeugdspeler heeft toegang tot dezelfde faciliteiten binnen de vereniging. Indien een 

jeugdspeler bijvoorbeeld geblesseerd is dan kan deze, na overleg met trainers en 

leeftijdscoördinator, gebruik maken van de medische faciliteiten binnen de vereniging. Hoofdveld 

Het hoofdveld van vv Harkemase Boys moet maximaal benut worden (indien de omstandigheden 

het toelaten) om zo ieder jeugdlid, indien mogelijk enkele malen per seizoen, een optimale 

voetbalbeleving te kunnen geven. Bij het indelen van het speelschema zal hier rekening mee 

moeten worden gehouden. Met deze kleine ingrepen kunnen we er met z’n allen voor zorgen dat 

al onze jeugdteams (ongeacht het niveau) optimaal profiteren van de aanwezige faciliteiten.  

 

Het gebruik van de faciliteiten gaat te allen tijde in goed overleg met het hoofdbestuur van vv 

Harkemase Boys. 

 

Commerciële activiteiten 

Er wordt financieel geen onderscheid gemaakt tussen jeugdteams. Alle individuele initiatieven 

(gebaseerde op sponsoring en bijdragen) dienen vooraf afgestemd te worden met de commerciële 

jeugdcommissie. De commerciële jeugdcommissie kan, indien wenselijk, in contact treden met het 

jeugdbestuur. Uitgangspunt is dat alle (private) sponsorstromen gebundeld worden binnen de 

jeugdafdeling en dat er altijd naar oplossing/invulling wordt gezocht die binnen de gehele 

jeugdafdeling als norm gaat gelden. 

 

Successen worden gevierd! 

Ieder succes wat wordt behaald binnen de jeugdafdeling dient gevierd te worden. Ook dit vieren 

dient gecombineerd te worden met de exposure die de vereniging rondom de wedstrijden van het 

eerste elftal kan genereren.  

 

Inzet moet zijn om hier een draaiboek van te maken. Dit draaiboek heeft een tweeledig doel. Ieder 

succes wordt op dezelfde manier gevierd én iedere geleding kan hieraan een eigen bijdrage 

leveren (denk aan: ereronde hoofdveld voorafgaand aan wedstrijd eerste elftal, aandacht op Social 

Media, bezoek en traktatie sponsorhome, bezoek en traktatie kantine/bestuurskamer, bezoek en 

traktatie Supportershome).  

 

Het succes moet het clubgevoel versterken en spelers (en ook ouders en verzorgers) een unieke 

ervaring bezorgen! 
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5. SELECTIEBELEID 

5.1. Doel van het selectiebeleid 

Spelers worden voorafgaand ieder seizoen ingedeeld in teams. De spelers binnen een team spelen 

in principe een heel voetbalseizoen samen (van augustus tot en met mei). Vanaf de tweedejaars O9 

t/m O11-pupillen worden de onderlinge verschillen in voetbalvaardigheden steeds meer zichtbaar. 

Deze onderlinge verschillen zullen ook het spelplezier en de individuele ontwikkeling van de 

spelers steeds meer gaan beïnvloeden.  

 

Bij recreatievoetbal staat spelplezier voorop. Bij prestatievoetbal spelen daarnaast de prestaties een 

belangrijke rol. In beide gevallen is het van belang om bij het samenstellen van de teams voor het 

nieuwe seizoen rekening te houden met de individuele (voetbal)kwaliteiten en de wensen van de 

spelers. 

  

Het selectiebeleid heeft als doel om te komen tot een optimale indeling van spelers in teams 

gebaseerd op het verkregen inzicht in de (voetbal)kwaliteiten van de jeugdspelers. Deze indeling 

moet ervoor zorgen dat de verhouding tussen de teams onderling als ook de teams binnen de 

competitie zo goed mogelijk is. 

 

Onderstaande paragrafen beschrijven op hoofdlijnen de selectiecriteria. Bij het beoordelen van de 

kwaliteiten van een jeugdspeler worden diverse eigenschappen bekeken. Niet alleen 

voetbaltechniek is belangrijk, ook andere factoren bepalen de kwaliteiten van een jeugdspeler.  

 

Binnen vv Harkemase Boys worden jeugdspelers onder meer beoordeeld op de volgende 

kwaliteiten: 

 
• Techniek; 

• Inzicht; 

• Persoonlijkheid; 

• Snelheid. 

 

Oplopend van O7-pupillen tot en met O19-junioren worden steeds meer kwaliteiten belangrijk en 

nemen ook per kwaliteit de verwachtingen toe, zeker voor de prestatieteams. 

 



Jeugdbeleidsplan vv Harkemase Boys 

15 

 

5.2. Het beoordelen van de ontwikkeling van jeugdspelers 

Per seizoen 

Om te komen tot een goed en gefundeerd oordeel over de kwaliteiten van onze jeugdspelers, 

wordt ieder seizoen gebruik gemaakt van diverse informatiebronnen. Het voordeel hiervan is, dat 

persoonlijke interpretaties minder meespelen en dat iedere beoordelaar vanuit zijn of haar eigen 

discipline naar een speler kan kijken. Bij het verkrijgen en verwerken van voldoende informatie 

spelen de volgende functies en situaties een rol: 
• Teamleiders: periodieke individuele beoordeling; 

• Trainers: periodieke individuele beoordeling; 

• Leeftijdscoördinator(en): bezoeken de teams van een bepaalde leeftijdscategorie regelmatig 

om een goed beeld van de kwaliteiten van de jeugd te krijgen in die leeftijdscategorie; 

• Hoofd Jeugdopleiding: bekijken van één of meerdere spelers in geval van lastig te maken 

keuzes. In deze gevallen kan de jeugdcoördinator een beslissende keuze maken. 

 

Organisatie van het selectiebeleid 

Zoals boven beschreven, worden bij het vergaren van informatie over de individuele kwaliteiten 

van de jeugdspelers diverse bronnen benut: trainers, teambegeleiders.  

 

De selecties worden gemaakt door de leeftijdcoördinator, in overleg en goedkeuring van 

meerderheid van stemmen van alle trainers en leiders in de (huidige en toekomstige) 

leeftijdscategorie van de betreffende speler. Dit onder verantwoordelijkheid en akkoord van de 

hoofd jeugdopleiding. Nadat de selecties een feit zijn, is het voor een trainer/leider niet toegestaan 

om op eigen initiatief veranderingen in de selectie aan te brengen, zonder overleg en toestemming 

van eerder genoemde betrokkenen.  

 

Door gedurende het seizoen circuit trainingen te organiseren kan iedere trainer zich een beeld 

vormen van het niveau van de spelers van buiten zijn/haar team. De leiders wonen gedurende het 

seizoen wedstrijden bij van andere teams in dezelfde leeftijd, zodat ook zij zich een beeld kunnen 

vormen van het niveau van de spelers buiten zijn/haar team. Daarnaast is het mogelijk om voor de 

zomerstop (onderlinge) selectiewedstrijden te organiseren, mogelijk alvast in de nieuwe 

leeftijdssamenstelling.  

 

Het samenstellen van voorlopige teams voor het volgend seizoen en het informeren van spelers 

hierover is een jaarlijks terugkerend proces dat bij voorkeur vóór het eind van het lopende 

voetbalseizoen (dus: voor eind juni) is afgerond. Zo weten spelers nog voor de zomervakantie in 

welk team ze volgend jaar waarschijnlijk spelen.  

 

De definitieve teamindeling wordt in augustus vastgesteld door de betreffende jeugdcoördinatoren 

in overleg met de betreffende trainers en teambegeleiders. Voor recreatieteams wordt de indeling 

gebaseerd op de KNVB-leeftijdsgrenzen en de (sociaal wenselijke) informatie van trainers en 

teambegeleiders  

 

Vanaf 2e jaars O7 tot en met de O19-junioren wordt voor het 1e en 2e team (de prestatieteams – 

indien mogelijk qua aantallen) een prestatieselectie toegepast. Voor het selecteren van spelers voor 

die teams vindt er een extra stap plaats.  
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Op basis van de KNVB-leeftijdsgrenzen en het verkregen inzicht in individuele voetbalkwaliteiten 

van jeugdspelers uit informatie van trainers, teambegeleiders wordt in maart per leeftijdscategorie 

al een eerste inventarisatie gemaakt van het volgende seizoen. In welk team een speler gedurende 

het lopend seizoen speelt, is daarbij niet van belang.  

 

Daardoor kunnen spelers, die zich pas op latere leeftijd sterk ontwikkelen, alsnog de gelegenheid 

krijgen om te worden ingedeeld in een prestatieteam. Deze spelers kunnen worden uitgenodigd 

om eerdergenoemde onderlinge selectietrainingen en/of wedstrijden te komen spelen.  

 

Deze wedstrijden hebben tot doel om de eerder vastgestelde kwaliteiten van deze spelers op het 

veld in onderlinge samenhang te bekijken. Vanuit de behoefte aan bezetting van posities in de 

nieuw te vormen teams en van de eigen voorkeursposities van de spelers worden de prestaties 

bekeken. 

 

Vanuit de behoefte aan kwaliteit, de vereiste bezetting van posities en de behoefte aan balans in 

persoonlijke vaardigheden wordt op basis van alle verkregen informatie besloten welke 

jeugdspelers het volgend seizoen in de prestatieteams spelen. Deze spelers worden hiertoe 

uitgenodigd. De overige spelers worden voor het volgend seizoen ingedeeld zoals beschreven bij 

de overige teams. 

 

Deze beslissing over de indeling van spelers in prestatieteams wordt genomen door de trainers en 

begeleiders en de leeftijdscoördinator(en). Bij twijfel over bepaalde keuzes zal de jeugdcoördinator 

de definitieve en onderbouwde beslissing kunnen nemen. 

 

Optrainen jeugdspelers 

Tijdens een voetbalseizoen kunnen er situaties ontstaan waardoor teamindeling (noodgedwongen) 

herzien kunnen worden. Denk hierbij aan: 

 
• Een jeugdteam krijgt te maken met jeugdleden die stoppen of geblesseerd raken.  

• Jeugdspelers ontwikkelen zich dermate goed en hebben dus behoefte aan meer weerstand. 

• Jeugdspelers hebben, om uiteenlopende reden, moeite om zicht te handhaven in een team 

waarbij een stapje terug juist een goede oplossing zou kunnen zijn. 

 

In al deze gevallen betekent dit veelal dat er een kans ontstaat voor een jeugdspeler om zich te 

ontwikkelen. Indien er in een bepaalde leeftijdscategorie genoeg spelers aanwezig zijn, dan is de 

regel te allen tijde dat spelers omhoog geplaatst worden (bijv. van O13-2 naar O13-1) in plaats van 

dat oudere spelers uit een hoger elftal omlaag worden geplaatst (bijv. van O15-2 naar O13-1) om 

weer tot een gewenst aantal spelers te komen. De leeftijdscoördinator en trainers bepalen dit 

onderling en daar waar nodig kan de hulp van de jeugdcoördinator worden ingeschakeld. 

 

Meidenteams vs. jongensteams 

In de leeftijdscategorieën O7 t/m O12 delen we in op basis van de geldende selectiecriteria. Indien 

er een specifieke leeftijdscategorie meer meiden zijn dan jongens, dan kan overwogen worden om 

meidenteam samen te stellen en mee te laten spelen in de meidencompetitie. 

 

Vanaf O12 kan er gekozen worden om de meidenteams (MOx) en jongensteams (JOx) in te delen. 

Dit zal sterk afhangen van de beschikbare aantallen spelers en zal op dit moment nog vooraf aan 

ieder seizoen moeten worden bekeken. De verwachting is dat de groei van het meidenvoetbal nog 

zal aanhouden waardoor deze beslissing uiteindelijk eenvoudiger te maken zal zijn. 
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6. HET BEGELEIDEN VAN JEUGDSPELERS  

6.1. De speciale verantwoordelijkheid voor de jeugd 

Volgens de doelstelling van de vereniging (zie hoofdstuk 2) wil vv Harkemase Boys de fysieke, 

mentale en sociale ontwikkeling van haar jeugdleden bevorderen. De vereniging neemt hierin 

bewust een eigen verantwoordelijkheid in de vorm van beleid ten aanzien van de begeleiding. Zij 

hanteert daarbij de algemeen geldende waarden en normen in de Nederlandse maatschappij, 

aangevuld met afspraken die noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van de vereniging. 

Hierbij spelen twee aspecten een prominente rol: 
• Wijze van begeleiden van de jeugd (zowel van groepen als van individuele spelers); 

• Bijbehorende waarden en normen.  

 

Wijze van begeleiden van jeugdspelers 

Jeugdspelers worden beïnvloed door een ieder waarmee ze te maken krijgen binnen de vereniging. 

Deze invloeden komen voort uit de manier waarop zaken binnen de vereniging zijn georganiseerd 

en worden uitgevoerd maar vooral door de mensen met wie ze te maken krijgen. Voor de hand 

liggen de ouders/verzorgers, de teambegeleiding en de trainer. Daarnaast vervullen echter ook de 

leden van het jeugdbestuur, Technisch Hart en de jeugdscheidsrechter een begeleidende rol. Het 

gedrag van al deze individuen opgeteld is van invloed op de ontwikkeling van een jeugdspeler. 

 

Begeleiding bestaat uit uitleggen wat de bedoeling is, doen wat de bedoeling is en zelf het goede 

voorbeeld geven. De begeleiding dient een positieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling. 

Daarom is de essentie van de begeleiding verwoord in drie kernbegrippen: 
• Duidelijk: voor een goede begeleiding is het belangrijk om te zorgen voor duidelijkheid (liefst 

vooraf) richting de jeugdleden ten aanzien van gewenst en ongewenst gedrag; 

• Consequent: daar waar de vereniging richtlijnen geeft voor gewenst en ongewenst gedrag, 

neemt zij tevens de verantwoordelijkheid op zich om toe te zien op consequente navolging. 

Dit betekent dat iedereen die met jeugdleden te maken heeft, gewenst gedrag zichtbaar 

waardeert en bij ongewenst gedrag de jeugdspeler hierop aanspreekt. Situaties waarin dit kan 

voorkomen zijn bijvoorbeeld: 

o Gedrag van jeugdspelers voor en na de wedstrijd of training (buiten of in de kantine – 

NIX18); 

o Douchen na de wedstrijd of training; 

o Achterlaten van een schone kleedkamer; 

o Van andermans eigendommen afblijven (kleding, schoenen, fietsen, voetbaltassen 

etc.); 

o Gedrag in de kleedkamer; 

o Gedrag op het veld (richting scheidsrechter, tegenstander, medespelers, leider, 

trainer, ouders/verzorgers). 

• Opbouwend: uitingen richting jeugdspelers moeten als doel hebben om bij te dragen aan de 

positieve beleving van de jeugdspeler binnen vv Harkemase Boys. Dit betekent dat iedereen 

die met de jeugdspelers te maken krijgt hierin een verantwoordelijkheid heeft. Het uitleggen 

van een oefening op de training, het aanmoedigen van spelers tijdens een wedstrijd en zelfs 

het corrigeren van ongewenst gedrag dienen bij de speler het beeld te bevestigen dat vv 

Harkemase Boys duidelijk en consequent is, maar daarbij te allen tijde het plezier in het 

voetbal weet te behouden. Uiteraard zijn er grote verschillen tussen de leeftijdsgroepen echter 

binnen al deze leeftijdsgroepen dient duidelijk te zijn wat wel en niet kan. 

 

 

Geldende waarden en normen 
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Vv Harkemase Boys vindt de volgende waarden erg belangrijk bij het begeleiden van jeugdspelers: 
• Respect; 

• Verantwoordelijkheid; 

• Plezier. 

 

Respect: de mate waarin personen en groepen rekening houden met gevoelens, eigenwaarde, 

zelfvertrouwen en eigendommen van anderen.  

 

Gehanteerde norm: alle betrokkenen bij het jeugdvoetbal binnen vv Harkemase Boys hebben 

recht op een respectvolle behandeling. Of het nu gaat om contact tussen een trainer en 

jeugdspelers, tussen een teambegeleider en ouders/verzorgers, tussen jeugdspelers en de 

scheidsrechter of tussen jeugdspelers onderling, in alle situaties staat onderling respect hoog in het 

vaandel van de vereniging. Zaken als (digitaal) pesten, ongepast gebruik van Social Media, 

schending kleedkamerregels, schreeuwen, schelden, negatief bekritiseren en uitlachen zijn 

voorbeelden van gedrag die hieraan niet voldoen. De vereniging zal daar waar nodig actief 

optreden tegen deze ongewenste zaken. 

 

Daarentegen zijn complimenten geven, stimuleren, enthousiasmeren en elkaar helpen 

voorbeelden die wél getuigen van respect. Iedereen wil plezier beleven aan het jeugdvoetbal. 

Iedereen heeft recht op het beleven van plezier aan het jeugdvoetbal. Maar iedereen heeft 

daarmee ook de plicht om anderen plezier te laten beleven aan het jeugdvoetbal. 

 

Invulling: om dit te realiseren, wordt het onderwerp expliciet benoemd in dit jeugdbeleidsplan. In 

het beleid zijn de volgende maatregelen opgenomen ter bevordering en controle van respectvol 

gedrag op en rond de velden: 

 

Eigen verantwoordelijkheid: de mate waarin alle betrokkenen zich bewust zijn van de 

gevolgen van hun eigen gedrag en hier in positieve zin naar handelen. 

 

Gehanteerde norm: alle betrokkenen gedragen zich op een wijze die aansluit bij de doelstelling 

van de vereniging en bij genoemde waarden en normen. Iedere betrokkene is zelf 

verantwoordelijk voor zijn of haar gedrag en kan hier ook op persoonlijke titel op worden 

aangesproken. Anderzijds kan iedere betrokkene ook anderen aanspreken op ongewenst gedrag. 

Wie iemand aanspreekt op ongewenst gedrag, doet dit met respect voor de ander; het gaat niet om 

de persoon, maar om het gedrag. Wie wordt aangesproken op ongewenst gedrag, doet er 

verstandig aan niet direct de verdediging te zoeken, maar zich eerst af te vragen of de opmerking 

terecht is.  

 

Invulling: het bevorderen van een verenigingscultuur waarbinnen mensen uit zichzelf en 

vanwege onderlinge sociale controle worden gestimuleerd om eigen verantwoordelijkheid te 

nemen voor hun gedrag. Hoewel dit lastig is te sturen, probeert het jeugdkader in ieder geval het 

goede voorbeeld te geven. 

 

Plezier: de mate waarin spelende en niet-spelende betrokkenen bij de jeugdafdeling de vereniging 

ervaren als prettig, gezellig en leuk. 

 

Gehanteerde norm: alle betrokkenen bij het jeugdvoetbal binnen vv Harkemase Boys moeten 

hieraan plezier kunnen beleven.  
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Invulling: De vereniging stelt zich ten doel hiervoor de juiste voorwaarden te creëren door onder 

andere: 
• Duidelijkheid te bieden in onderlinge verwachtingen; 

• Vrijwilligers te vragen voor rollen en functies die hun persoonlijke voorkeur hebben; 

• Training en begeleiding af te stemmen op leeftijdsgebonden kenmerken van de jeugdspelers; 

• Naast de reguliere voetbalonderdelen competitievoetbal en trainen, extra activiteiten te 

organiseren als eigen jeugdtoernooien, deelname aan jeugdtoernooien bij andere 

verenigingen, voetbalclinics, zaalvoetbal tijdens de winterstop etc.   

 

Contact met de jeugdleden 

Communicatie met de jeugdleden bestaat uit schriftelijke informatie en eventueel periodieke 

(team)gesprekken. Daarnaast is het voor iedere betrokkene bij het jeugdvoetbal uiteraard altijd 

mogelijk om bij vragen, opmerkingen of suggesties contact op te nemen met één van de 

(leeftijd)coördinatoren of jeugdbestuursleden. 

 

Schriftelijke informatie. 
Onder schriftelijke informatie wordt hier onder andere verstaan: 

• Informatie over de vereniging; 

• Het jeugdbeleidsplan; 

• Gedragsregels; 

• Informatie over selectie en teamindeling; 

• Teaminformatie via de teambegeleider of trainer en 

• Overige schriftelijke informatie. 

 

De overgang van junioren naar senioren 

Volgens de regels van de KNVB móeten spelers die op 1 januari 19 jaar of ouder zijn, het volgende 

seizoen over van de jeugd naar de senioren. Jongere spelers mógen, op verzoek van de vereniging, 

over naar de senioren.  
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7. TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN TECHNISCH HART 

7.1. Taken en verantwoordelijkheden  

Onderstaande opsomming zal niet altijd volledig zijn en wellicht ruimte bieden tot nadere 

invulling. Het doel is om aan te geven welke taken en verantwoordelijkheden essentieel zijn. 

  

Voor alle functies geldt uiteraard dat men zich actief conformeert aan het geldende 

jeugdbeleidsplan van vv Harkemase Boys en dat men gemotiveerd is, om onder 

verantwoordelijkheid van het jeugdbestuur, het jeugdbeleidsplan uit te voeren, op constructieve 

wijze te communiceren en verder te ontwikkelen in termen van kwaliteit, plezier en prestatie. 

 

Hoofd jeugdopleiding 
• Is minimaal in bezit van KNVB-diploma 'Trainer-Coach II', heeft aantoonbaar ruime ervaring 

met het trainen van jeugdteams in diverse leeftijdscategorieën en heeft aantoonbare ervaring 

met jeugdprestatievoetbal op hoog niveau; 

• Is verantwoordelijk voor advisering over en uitvoering van het voetbaltechnisch 

jeugdbeleidsplan; 

• Delegeert reguliere werkzaamheden zoveel mogelijk aan de leeftijdscoördinatoren; 

• Heeft bij voorkeur geen andere technische functie binnen het Technisch Hart om zo de 

objectiviteit te kunnen waarborgen; 

• Is verantwoordelijk voor het inregelen en adviseren rondom de trainersopleidingen voor de 

jeugdtrainers; 

• Is eindverantwoordelijk voor de indeling van de prestatieteams voor alle leeftijdscategorieën in 

samenwerking met het Technisch Hart. De indelingen worden voorbereid door de 

leeftijdscoördinatoren (en daarbij trainers en begeleiding). 

• Stuurt, begeleidt, stimuleert en corrigeert de jeugdtrainers O19 t/m O7 van prestatie- en 

recreatieteams; 

• Vertaalt zijn visie op jeugdvoetbal naar uitvoerbaar technisch beleid; 

• Volgt, daar waar mogelijk, de trainingen en wedstrijden. 

• Is eindverantwoordelijk voor de werving/invulling van de trainers – en leidersfuncties 

• Geeft een kader voor het selectiebeleid en dient akkoord te geven op de selectieindelingen 

 

Secretaris  
• Sluit periodiek aan bij vergaderingen van het jeugdbestuur en brengt zaken in die binnen het 

jeugdbestuur besproken moeten worden; 

• Werkt nauw samen en heeft veelvuldig contact met de hoofd jeugdopleiding; 

• Zorgt voor de vastlegging van overleg en andere belangrijke contactmomenten binnen het 

Technisch Hart; 

• Heeft bij voorkeur geen andere technische functie binnen het Technisch Hart om zo de 

objectiviteit te kunnen waarborgen; 

• Is verantwoordelijk voor het opstellen van een jaarkalender (overleg etc.)  

• Zorgt voor de verspreiding van de notulen (zowel binnen Technisch Hart als aan het 

jeugdbestuur); 

• Zorgt bij belangrijke beslissingen voor een breed en aantoonbaar draagvlak binnen het 

Technisch Hart en het jeugdbestuur; 

• Draagt er zorg voor dat belangrijke communicatiemomenten te allen tijde in overleg gaan met 

het jeugdbestuur (en indien wenselijk de PR & Communicatie commissie); 

• Volgt, daar waar mogelijk (en nodig), de trainingen en wedstrijden. 
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Leeftijdscoördinatoren O19 t/m O7 
• Zijn verantwoordelijk voor alle teams binnen hun leeftijdscategorie; 

• Zijn verantwoordelijk voor de indeling van de teams binnen hun leeftijdscategorie; 

• Zijn, onder de hoofd jeugdopleiding, verantwoordelijk voor werving, opleiding en begeleiding 

van de teambegeleiding binnen hun leeftijdscategorie; 

• Evalueert samen met de hoofd jeugdopleiding het eigen functioneren; 

• Ondersteunen de ledenadministratie voor de betreffende leeftijdscategorie; 

• In geval van O19 : Bewaakt en overlegt rondom de doorstroming van jeugdspelers naar de 

diverse seniorenselecties binnen vv Harkemase Boys; 

• In geval van O19 : Overlegt met de Technische Commissie bij de seniorenafdeling en 

selecteert de spelers die deelnemen aan het O23 elftal (indien aanwezig). 

• Hoeft niet per definitie iemand met technische kennis van voetbal te zijn, of ervaring te 

hebben als trainer als de input van de betreffende trainers voldoende is om bovenstaande te 

realiseren 

 

Selectietrainers junioren (standaardteams) 
• Hieronder worden verstaan de trainers van O19 t/m 014 die binnen hun leeftijdscategorie het 

eerste team zelf trainen, maar tevens verantwoordelijk zijn voor de training van het tweede 

team 

• Zijn in bezit bij voorkeur van het KNVB-diploma 'Trainer Coach III - Jeugd' of bezitten ruime 

ervaring én stellen zich ten doel dit diploma binnen één seizoen te behalen; 

• Evalueert samen met de leeftijdscoördinator en jeugdcoördinator het eigen functioneren; 

• Helpen, aan de hand van het voetbaltechnische jeugdbeleidsplan, de selectiespelers om zich 

maximaal te ontwikkelen; 

• Is bij voorkeur (spelend) lid van vv Harkemase Boys; 

• Geven hun trainingen vorm op basis van plezier, ontwikkeling en prestatie van de 

jeugdspelers; 

• Stellen zich ten doel de spelers optimaal te ondersteunen, als team maar ook zeker op 

individueel niveau; 

• Kunnen in aanmerking komen voor een onkostenvergoeding; 

• Staan andere trainers binnen hun leeftijdscategorie met raad en daad bij; 

• Overlegt actief en geregeld met de leeftijdscoördinator; 

• Beheert samen met de leeftijdscoördinator het spelervolgsysteem (zoals deze op dat moment 

binnen de jeugdafdeling gebruikt wordt). 

• Is verantwoordelijk om op verzoek van de scheidsrechter coördinator te zorgen voor een 

scheidsrechter uit zijn team die een thuiswedstrijd van 07 t/m 014 fluit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selectietrainers pupillen (standaardteams)  
• Hieronder worden verstaan de trainers van O13 t/m O7 die binnen hun leeftijdscategorie de 

prestatieteams trainen; 
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• Zijn in bezit van het KNVB-diploma 'Pupillen Trainer' (of de voor hen geldende module O13 

t/m O7 daarvan) of bezitten ruime ervaring én stellen zich ten doel dit diploma binnen één 

seizoen te behalen; 

• Evalueert samen met de leeftijdscoördinator en hoofd jeugdopleding het eigen functioneren; 

• Helpen, aan de hand van het voetbaltechnische jeugdbeleidsplan, de selectiespelers om zich 

maximaal te ontwikkelen; 

• Is bij voorkeur (spelend) lid van vv Harkemase Boys; 

• Geven hun trainingen vorm op basis van plezier, ontwikkeling en prestatie van de 

jeugdspelers; 

• Stellen zich ten doel de spelers optimaal te ondersteunen, als team maar ook zeker op 

individueel niveau; 

• Overlegt actief en geregeld met de leeftijdscoördinator en/of de hoofd jeugdopleiding. 

 

Overige trainers 
• Hieronder worden verstaan de trainers van de niet-prestatieteams; 

• Stellen zich mogelijk ten doel om een KNVB-diploma te behalen; 

• Helpen, aan de hand van het voetbaltechnische jeugdbeleidsplan, de selectiespelers om zich 

maximaal te ontwikkelen; 

• Evalueert samen met de leeftijdscoördinator en jeugdcoördinator het eigen functioneren; 

• Is bij voorkeur (spelend) lid van vv Harkemase Boys; 

• Geven hun trainingen vorm op basis van plezier, ontwikkeling en prestatie van de 

jeugdspelers; 

• Stellen zich ten doel de spelers optimaal te ondersteunen, als team maar ook zeker op 

individueel niveau; 

• Overlegt actief en geregeld met de leeftijdscoördinator en/of hoofd jeugdopleiding. 

• Is verantwoordelijk om op verzoek van de scheidsrechter coördinator te zorgen voor een 

scheidsrechter uit zijn team die een thuiswedstrijd van 07 t/m 014 fluit. 

 

Keepertrainer/coördinator 
• Beschikt over ruime theoriekennis en keeperservaring op hoog niveau; 

• Helpt, aan de hand van het voetbaltechnische jeugdbeleidsplan, de jeugdkeepers zich verder 

te ontwikkelen; 

• Draagt op verantwoorde wijze zijn kennis en ervaring over op de jeugdkeepers; 

• Geven hun trainingen vorm op basis van plezier, ontwikkeling en prestatie van de 

jeugdspelers; 

• Stellen zich ten doel de keepers optimaal te ondersteunen, zowel hun positie binnen het team 

maar ook zeker op individueel niveau; 

• Overlegt actief en geregeld met de leeftijdscoördinator en/of hoofd jeugdopleiding. 
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Teambegeleiders 
• Stimuleren en begeleiden de spelers binnen hun team bij de ontwikkeling van lichamelijke, 

sociale en emotionele vaardigheden; 

• Zorgen ervoor dat de spelers van hun team qua houding en gedrag in en rond te veld de 

algemeen geldende normen en waarden in acht nemen; 

• Zorgen voor correcte afhandeling van wedstrijdformulieren, wedstrijdverslagen en 

teamgerichte communicatie tussen team en vereniging; 

• Dienen als aanspreekpunt voor spelers en ouders/verzorgers; 

• Verantwoordelijk voor het “vieren van de successen” van het team conform de dan geldende 

procedure binnen vv Harkemase Boys; 

• Verantwoordelijk voor alle communicatie richting het team (rijschema, kleding, trainingstijden, 

procedures, afspraken etc.). 

• Verantwoordelijk voor de invulling van gastheren en – vrouwen op verzoek van de 

wedstrijdsecretaris 

 

Medewerker facilitaire zaken 
• Is verantwoordelijk voor het beheer en in gebruik name van de faciliteiten. 

• Adviseert rondom in- en verkoop van materialen; 

• Onderhoudt contact met het jeugdbestuur. 

 

Het definitief toekennen van een (vrijwilligers)vergoeding aan een coördinator, trainer of leider 

valt onder de bevoegdheid van het jeugdbestuur 
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8. COMMUNICATIE BINNEN DE JEUGDAFDELING 

8.1. Verantwoording aan de leden 

 

Algemene Ledenvergadering 

Doel: verantwoording afleggen voor afgelopen seizoen en bekend maken van plannen voor 

komend seizoen. Binnen vv Harkemase Boys brengen alle geledingen in het kort verslag uit van de 

stand van zaken. De jeugdafdeling (en alle commissies) zullen bij iedere Algemene 

Ledenvergadering hun eigen inbreng geven. 

 

8.2. Interne overlegsituaties 

Iedere overlegsituatie wordt kort en bondig vastgelegd en geplaatst in de daarvoor aangewezen 

digitale opslagruimte. Deze opslagruimte kan via de contactpersonen van PR&Communicatie 

worden gefaciliteerd. Het jeugdbestuur heeft inzage in alle notulen c.q. gespreksverslagen van de 

complete jeugdafdeling en de commissies. 

 

Trainersoverleg 

Doel: vaststellen c.q. bijstellen van trainingsdoelen, trainingsschema's en op te lossen 

uitvoeringsknelpunten in het licht van de doelstellingen; 

 

Agenda: 
• Verslag vorige vergadering; 

• Actielijst; 

• Terugblik afgelopen periode; 

• Afspraken voor komende periode; 

• Uitvoerbaarheid jeugdbeleidsplan; 

• Wat verder ter tafel komt; 

• Rondvraag. 

 

Frequentie:  
• Augustus - kick off: kennismaken, jeugdbeleidsplan, ambities en trainingsdoelen per 

leeftijdscategorie, houding en gedrag, rol komend seizoen; 

• November – tussenevaluatie; 

• Januari - afspraken tweede seizoenshelft; 

• Maart - afspraken en voorbereiding selectieproces. 

 

Deelnemers: (selectie)trainers, leeftijdscoördinatoren, Technisch Hart  

 

8.3. Dialoog met de ouders/verzorgers 

Ouderinformatieavond 

Doel: met alle geïnteresseerde ouders/verzorgers van de jeugdspelers de voor hen interessante 

aspecten betreffende het jeugdvoetbal bij vv Harkemase Boys bespreken, ideeën uitwisselen en 

suggesties voor verbetering van knelpunten inventariseren. De avond wordt geleid door de 

voorzitter van het jeugdbestuur en wordt vastgelegd door de secretaris van het jeugdbestuur. 

 



Jeugdbeleidsplan vv Harkemase Boys 

26 

Agenda:  
• Terugblik afgelopen periode; 

• Huidige stand van zaken ten opzichte van beleidsplan; 

• Uitdagingen voor de komende periode; 

• Plenair: discussie over onderwerpen uit het jeugdbeleidsplan; 

• Normen en waarden; 

• Via evaluatieformulieren individuele ideeën en suggesties verzamelen. 

 

Frequentie: jaarlijks in september; 

 

Deelnemers: alle geïnteresseerde ouders/verzorgers, alle leden van het jeugdbestuur en leden van 

het Technisch Hart. 
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8.4. Individueel overleg 

Voor zaken aangaande het functioneren van de individuele jeugdspeler of aangaande het 

betreffende team zal het contact in eerste instantie via teambegeleiders verlopen. De betreffende 

leeftijdscoördinator (en eventueel jeugdcoördinator) kan aanschuiven bij uit de hand lopend 

gedrag. Verder is er altijd ruimte voor individuele afspraak met andere jeugdbestuursleden. 

 

8.5. Spelers volgen 

Spelers volgen 

Bij vv Harkemase Boys worden spelers gevolgd doordat de verschillende betrokkenen (hoofd 

jeugdopleiding, leeftijd coördinator, trainers en leiders) zich een beeld vormen van de 

(ontwikkeling van de) speler.  

Voor vv Harkemase Boys is dit een goed middel om de ontwikkeling van spelers te volgen, te 

komen tot een goede teamindeling, de juiste plek voor de speler te vinden in een team, etc.  

 

Essentieel blijft de gedachte dat zeker bij spelers tot ongeveer acht jaar, de vorderingen vooral 

worden bekeken tegen de achtergronden van het individuele kunnen. Bij oudere kinderen kan 

geleidelijk aan de vergelijking met de leeftijdsgroep worden doorgevoerd, omdat daarmee ook een 

keuze voor selectieteams kan worden gemaakt, een essentieel kenmerk voor de training en 

begeleiding in de wedstrijdsport. 

 

Spelers in ontwikkeling leren de vaardigheden van de sport. Het is van belang om een aantal 

basisvoorwaarden van een gemotiveerde leerhouding te lokaliseren. Welke drie kunnen in dit 

werkblad worden verwerkt? 
1. Het geloof en het plezier van een kind in het eigen kunnen; 

2. Het gevoel dat mensen je waarderen en met je willen omgaan; 

3. Het groeiende gevoel van onafhankelijkheid, dat je dingen kunt ondernemen zonder dat je 

daarbij op hulp van anderen bent aangewezen. 



 

 

Werkwijze 
• De trainer vult 2x per jaar het spelers volgformulier in. Naar aanleiding hiervan is er minimaal 

1x per jaar een gesprek met de speler. De speler krijgt vooraf een kopie van het formulier ter 

voorbereiding. Voor spelers onder 13 jaar (O13) is er de mogelijkheid dat de ouders / 

verzorgers aansluiten bij het gesprek. De duur van het gesprek bedraagt 10 min. Mocht er 

aanleiding zijn om dieper op zaken in te gaan wordt er een apart vervolg gesprek gepland. 

Weliswaar vult de trainer het formulier in, maar geprobeerd moet worden dit samen met het 

kind te doen. Commentaar van het kind kan op dit formulier worden genoteerd. 

• 1x per jaar krijgen alle jeugdspelers via de mail een evaluatieformulier toegestuurd, dit 

gebeurt rond mei. Spelers kunnen deze inleveren bij hun trainer of leider. Deze nemen de 

uitkomsten hiervan mee naar het Technisch Hart (overleg) ter voorbereiding op het volgt 

seizoen/ indelingen. 

 

 



 

 

8.6. Informatievoorziening 

Belangrijk onderdeel van de communicatie binnen de jeugdafdeling betreft de 

informatievoorziening naar jeugdkader en jeugdleden. Onderstaand schema biedt de basis voor 

deze informatievoorziening. 

 

 Website Sociale media Spelersbrief 

Jeugdbeleidsplan Lezen/downloaden   

Jaarkalender 1) Lezen/downloaden  Seizoenstart 

Aankondiging/verslag evenementen Lezen Aankondiging  

Trainingsschema Lezen/downloaden  Seizoenstart 

Wedstrijdschema Lezen Wekelijks Seizoenstart 

Teamafspraken 2) Lezen/downloaden  Seizoenstart 

Procedure selectieproces Lezen   

Voorlopige teamindeling volgend seizoen Lezen   

Wedstrijdverslagen Lezen Aankondiging  

Presentatiegids + infoboekje   Seizoenstart 

 

 

1) De secretaris van het jeugdbestuur draagt zorg voor het verzamelen van relevante zaken (bij de 

diverse besturen en commissies) die opgenomen dienen te worden in de jaarkalender. Deze 

jaarkalender wordt tijdens de jaarlijkse jeugdavonden aangekondigd en beschikbaar gesteld. 

 

2) : Teamafspraken tussen jeugdbestuur en spelers c.q. ouders/verzorgers worden bij aanvang van 

het seizoen schriftelijk of via digitale communicatie gecommuniceerd via de teambegeleiders en 

bevatten minimaal: 
• Naam/adres/telefoonnummer teamspelers, trainer(s), leider(s), leeftijdscoördinator; 

• Afspraken over verzamelen, vervoer uitwedstrijden, wassen etc.; 

• Afspraken over gedrag en controle hierop in kantine, kleedkamer, op en rond het veld; 

• Aanwezigheid en gedrag van ouders/verzorgers; 

• Aanwezigheid leider of aanvoerder (bij O16 t/m O19)  IN DE KLEEDKAMER voor en na de 

wedstrijd bij ALLE teams; 

• Douchen en opruimen van de kleedkamer; 

• Afspraken over trainingen; 

• Afspraken (die gelden binnen het team) rondom kleding/wassen; 

• Afspraken (die gelden binnen het team) rondom vervoer; 

• Afspraken over afmelden en afgelastingen. 

 

Bovenstaande communicatie wordt bij voorkeur op een zo uniform mogelijke manier vanuit de 

jeugdafdeling gecommuniceerd. Daar waar nodig kan, in overleg en na goedkeuring van de 

leeftijdscoördinator, per team een andere invulling worden gegeven aan deze uniforme manier. 
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8.7. Participatie van jeugdleden 

Voor alle jeugdleden (vanaf junioren) is het altijd mogelijk om contact op te nemen met leden van 

het Technisch Hart indien zij bereid en/of geïnteresseerd zijn in een functie binnen de 

jeugdafdeling of voor het volgen van een cursus of opleiding. 

 

017 t/m 019 spelers zijn verplicht zich minstens 1 keer per jaar beschikbaar te stellen als 

scheidsrechter voor een wedstrijd t/m 014. De organisatie hiervan verloopt via de 

scheidsrechtercoördinator, de betreffende trainer is verantwoordelijk voor het aanwijzen van een 

speler.  

 

015 t/m 019 spelers worden actief benaderd om een pupillenteam te trainen of een trainer van een 

pupillenteam te ondersteunen. 

 

8.8. Externe PR 
Ook hier geldt dat in de basis ieder team recht heeft op dezelfde ‘zendtijd’ op de beschikbare 

kanalen van de vereniging. Het jeugdbestuur stelt alles in werking om wekelijks voldoende info en 

nieuws te verstrekken aan de achterban. Gedacht kan worden aan: 
• Wekelijkse wedstrijdverslagen (op basis van input van de jeugdteams); 

• Bijzondere gebeurtenissen (kampioenschappen, activiteiten, etc.) 

• Etc.  

 

Uitgangspunt is dat alle jeugdvoetbal-gerelateerde zaken binnen vv Harkemase Boys, na 

goedkeuring van de betreffende geledingen, gepubliceerd worden door de PR & Communicatie 

van vv Harkemase Boys. 
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9. ACTIVITEITEN VOOR DE JEUGD 

9.1. Opleidingsactiviteiten voor jeugdspelers 

Vv Harkemase Boys stimuleert individuele ontwikkeling van jeugdspelers. Jeugdspelers met de 

ambitie en motivatie om zich verder te ontwikkelen (bijvoorbeeld tot teambegeleider, 

jeugdtrainer of jeugdscheidsrechter) kunnen hierbij door de vereniging worden gefaciliteerd en 

ondersteund, bijvoorbeeld in de vorm van een bijdrage in de kosten van een KNVB-opleiding 

en/of in de vorm van interne coaching. Hierover worden altijd individuele afspraken gemaakt 

tussen jeugdspeler en bestuur.   

9.2. Nevenactiviteiten voor jeugdleden 

Naast trainingen en wedstrijden, wil vv Harkemase Boys haar jeugdleden meer bieden. Er kunnen 

tal van aanvullende activiteiten worden georganiseerd rond jeugdvoetbal. Onderstaand enkele 

voorbeelden.  

 

Deelname aan toernooien 

Deelname aan toernooien heeft een aparte dimensie. Vaak zijn toernooien voor jeugdspelers een 

feest op zich. Daarom nemen alle jeugdteams in het voorjaar deel aan minimaal één, doch bij 

voorkeur twee toernooien. Deelname aan toernooien is onderdeel van een gezonde en vastgelegde 

verhouding tussen recreatief en prestatievoetbal. 

 

Zaalvoetbal tijdens winterstop 

Om de jeugdspelers ook gedurende de winterstop in staat te stellen te voetballen, kan de 

mogelijkheid worden geboden tot zaalvoetbal, waaronder een zaalvoetbaltoernooi rond de 

Kerstdagen en de wintercompetitie. 

 

Familiedag 

De jeugdafdeling zal actief bijdragen in de organisatie van de jaarlijkse familiedag aan het eind van 

het voetbalseizoen. 

 

Activiteiten voor de jeugd 

De activiteitencommissie organiseert gedurende het seizoen diverse activiteiten zoals o.a. het 

sinterklaasfeest.  
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10. RANDVOORWAARDEN UITVOERING JEUGDBELEIDSPLAN 

10.1. Financieel 

Jeugdafdeling heeft een eigen budget. Dit budget bestaat uit een vaste bijdrage van de 

voetbalvereniging. Deze vaste bijdrage is bij voorkeur voldoende om de jeugdafdeling in stand te 

houden en minimaal te kunnen laten functioneren. De jaarlijks terugkerende uitgaven zijn 

opgenomen in de verenigingsbegroting. De penningmeester van het jeugdbestuur draagt zorg voor 

deze begroting op basis van de input vanuit het jeugdbestuur en de commissies. Uiteraard wordt 

deze begroting afgestemd met het hoofdbestuur en getoetst op de haalbaarheid binnen de 

verenigingsbegroting.  

 

Uitgangspunt van het jeugdbeleid is dat de continuïteit van het jeugdvoetbal wordt geborgd vanuit 

de verenigingsbegroting en dat verdere groei en ambities vanuit de jeugdsponsorgroep worden 

gefaciliteerd. 

 

Voor aanvullende financiële ruimte ten behoeve van uitgesproken ambities en het faciliteren van 

incidentele uitgaven (kleding, opleidingen, activiteiten etc.) zal een beroep kunnen worden 

gedaan op de jeugdsponsorcommissie. Deze commissie zal de uiteindelijke lat bepalen in het 

kunnen waarmaken van de ambities binnen de jeugdafdeling. De jeugdsponsorcommissie 

onderhoudt nauwe contacten met de Sponsorgroep Harkemase Boys om zo de sponsoring binnen 

de vereniging gestroomlijnd en eenduidig te houden. 

 

Jaarlijks wordt gelijktijdig met de contributie 10 euro per speler geïncasseerd voor het vullen van 

een kledingfonds. Hieruit wordt vervangende kleding betaald.  

10.2. Materialen en accommodatie 

vv Harkemase Boys beschikt over clubtenues voor al haar jeugdteams. Per team worden ten 

behoeve van de leiders jassen ter beschikking gesteld. Uitgangspunt is om ieder voetbalteam te 

voorzien van een compleet (gesponsord) tenue. 

 

Naast kleding zijn er voor ieder team ten minste drie intrapballen. Ook kan ieder team beschikken 

over een waterzak en drinkbidon vanaf de O12-pupillen. 

 

De uitlevering van deze materialen vindt aan het begin van het seizoen plaats door de voor de 

materiaalvoorziening verantwoordelijke vrijwilliger aan de teambegeleiding. De teambegeleiding 

draagt de verantwoordelijkheid voor de beschikbaar gestelde materialen. Deze worden aan het 

eind van het seizoen weer ingeleverd bij de materiaalvoorziening. 

 

Iedere jeugdspeler heeft een trainingspak en sporttas in bruikleen. In geval van beschadiging of 

verlies worden de kosten van vervanging verhaald op de speler. De trainingspakken worden alleen 

gedragen in en om de eigen wedstrijd of bij het eerste elftal van vv Harkemase Boys. 
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10.3. Gastvrijheid 

vv Harkemase Boys werkt seizoen 2017/2018 met gastheren en gastvrouwen die iedere 

zaterdagochtend verantwoordelijk zijn voor een gastvrije ervaring van zowel de wekelijkse gasten 

als ook de eigen leden, vrijwilligers en toeschouwers. Er wordt aan het begin van het seizoen, door 

de wedstrijdsecretaris, een poule van gastheren en gastvrouwen gemaakt voor alle teams t/m 013. 

Dit betekent dat elk team ca. 2 keer per seizoen 2 gastheren 0f – vrouwen levert. 

 



 

34 

BIJLAGE 1 VOETBALSCHOOL VV HARKEMASE BOYS 2020 - 2024 

De voetbalschool vv Harkemase Boys is bedoeld om alle facetten van het voetbalspelletje, waar we 

binnen de jeugdafdeling zoveel van houden, binnen en door de gehele vereniging verder te 

ontwikkelen. Deze voetbalschool wordt geleid door een werkgroep met ondersteuning van de 

hoofd jeugdopleiding en deze werkgroep legt verantwoording af aan het jeugdbestuur. 

 

De voetbalschool van vv Harkemase Boys kent 2 verschillende varianten: een regionale 

(gemengde) voetbalschool en een regionale meiden voetbalschool. 

 

Centraal staat bij deze voetbalschool om het algehele niveau van de jeugdopleiding te verbeteren. 

Dit verbeteren moet leiden tot een grotere aantrekkingskracht van jeugdspelers die serieus met 

hun sport bezig willen zijn.  

 

vv Harkemase Boys is een bijzondere vereniging. Een kleine, hechte club waarbij, gezien de 

omvang van de vereniging, een eerste elftal een zeer bijzondere positie inneemt. Juist de positie 

van dit eerste elftal (zowel spelers als begeleiding) kan binnen een jeugdafdeling op een 

gestructureerde manier veel beter benut worden. Dit is dan ook een wezenlijk onderdeel van de 

voetbalschool Harkemase Boys.  

 

Daar waar de meeste voetbalscholen gericht zijn op de jeugdspelers, richt de voetbalschool vv 

Harkemase Boys zich op de ontwikkeling van de gehele jeugdopleiding. De voetbalschool is zet in 

op een kwalitatieve verbetering van de jeugdopleiding. vv Harkemase Boys denkt zich op deze 

manier te kunnen onderscheiden van andere verenigingen in de nabije regio waarbij spelers van 

deze verenigingen ook deel kunnen nemen aan de faciliteiten die worden geboden. Doel hiervan 

is niet direct om jeugdleden te werven voor de vereniging, maar wel om de spelers met onze 

unieke vereniging in aanraking te laten komen en de kans te bieden om zich bij vv Harkemase 

Boys verder te ontwikkelen.  

 

De voetbalschool Harkemase Boys omvat een viertal pijlers. Deze zijn: 

 

1. Ontwikkeling jeugdspelers 

Zoals bij iedere jeugdopleiding, staat de ontwikkeling van onze kinderen voorop. De organisatie 

en werkwijze die in het jeugdbeleidsplan staan beschreven, waarborgen een goed functionerende 

jeugdopleiding waarbinnen de juiste sociale en sportieve handvaten worden aangereikt. De 

voetbalschool Harkemase Boys biedt, op een vrijblijvende manier, een extra en gerichtere aanpak 

die in het teken staat van het optimaal benutten en doorontwikkelen van de talentvolle 

jeugdspelers als ook gemotiveerde jeugdspelers die (met plezier) bereid zijn deel te nemen aan 

deze extra faciliteiten. Deze faciliteiten bestaan uit: 

 
• Periodieke voetbalclinics (met medewerking van A-selectie vv Harkemase Boys) 

• Techniektrainingen (met medewerking van A-selectie vv Harkemase Boys) 

• Jong senioren trainingen (gecombineerde trainingen tussen O19 en spelers uit A- en B-

selectie) 
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2. Ontwikkeling jeugdtrainers 

Om het kwalitatieve niveau te verhogen, zullen ook jeugdtrainers aangesteld worden die bereid 

zijn om zich verder te ontwikkelen. Bij voorkeur zijn dit jeugdtrainers die een “Boys-achtergrond" 

hebben of als speler komen voetballen bij vv Harkemase Boys. Het doel hierin is tweeledig. 

Enerzijds worden jeugdtrainers de mogelijkheid geboden om zich bij de eigen vereniging verder te 

ontwikkelen (met daarbij de benodigde afspraken) en anderzijds profiteert de jeugdopleiding 

optimaal van de toename van professionele voetbalkennis binnen de club. Door de trainers binnen 

de vereniging op te leiden, zal dit ook leiden tot nog meer betrokkenheid van deze leden. 

 

Het streven is om ieder voetbalseizoen (vanaf 2017/2018) tussen de 3 en 5 jeugdtrainers een KNVB 

(jeugd)trainersopleiding aan te bieden. De jeugdcoördinator bepaalt, tezamen met het 

jeugdbestuur, welke jeugdtrainers hiervoor in aanmerking komen.  

 

3. Ontwikkeling jeugdkader 

Naast de jeugdspelers en jeugdtrainers, is het ook van belang dat het verdere jeugdkader 

(bestuursleden, coördinatoren, teambegeleiding en verdere vrijwilligers) de mogelijkheid wordt 

geboden om zich te kunnen blijven ontwikkelen. Deze ontwikkelingen kunnen worden 

gefaciliteerd in de vorm van: 

 
• Organiseren informatieavonden met gastsprekers 

• Organiseren kennissessies met externe experts 

• Aanschaf faciliteiten en middelen die de onderlinge samenwerking bevorderen 

 

4. Doorstroming jeugdspelers 

We moeten de ogen niet sluiten voor de realiteit. Eén van de grootste technische uitdagingen 

binnen vv Harkemase Boys is de doorstroming van jeugdspelers naar de senioren afdeling. Op dit 

moment spelen het 1e en 2e elftal op een behoorlijk hoog niveau en is het lastig om hier bij aan te 

kunnen haken. De komende periode gaan we bekijken op welke manier we de vereniging in 

kunnen richten en passende alternatieven aan kunnen reiken. Dit alles in goed overleg met 

bestuur en geledingen.   

 

Financieel 

De ambities van de voetbalschool wordt bepaald door de financiële mogelijkheden die gecreëerd 

kunnen worden. Doelstelling van de jeugdsponsorcommissie is om financiële middelen 

beschikbaar te stellen die leiden tot een kwalitatieve verbetering van de jeugdopleiding van vv 

Harkemase Boys. Jaarlijks zal een deel van het beschikbare budget ondergebracht worden in de 

reguliere begroting van de jeugdopleiding. Het deel wat mogelijk overblijft zal de reikwijdte 

vormen van de ambities die we mogen nastreven binnen de voetbalschool van vv Harkemase 

Boys. 

 

De supersponsoren van de jeugdopleiding zullen hun naam automatisch verbinden aan de 

activiteiten die binnen de voetbalschool van vv Harkemase Boys worden ontplooid. Dit houdt in: 

 
• Op iedere uiting van iedere activiteit van de voetbalschool vv Harkemase Boys worden de 

supersponsoren met naam en logo genoemd op de website, in samenvattingen, op de TV-

schermen en op posters en flyers. 

• Supersponsoren “adopteren” een jeugdvoetbaltrainer binnen vv Harkemase Boys. Hierdoor 

zijn deze supersponsoren op directe wijze gekoppeld aan de ontwikkeling van de 

jeugdopleiding. 
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Kortom: de supersponsoren van de jeugdopleiding vv Harkemase Boys maken het mogelijk dat de 
kwaliteit van onze jeugdopleiding verbeterd wordt.   
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BIJLAGE 2 LEERLIJNEN JEUGDOPLEIDING 

In deze bijlage worden in het kort de leerlijnen (de aandachtspunten waarop getraind wordt 

binnen een bepaalde leeftijdscategorie) weergegeven. Deze leerlijnen sluiten naadloos aan op de 

VTON-methodiek die vanaf seizoen 2017/2018 gebruikt gaat worden. 

 

Doelstellingen Onder 7 

01. Verbeteren van de basis vaardigheden (fase 1) 

02. Verbeteren van de basis vaardigheden (fase 2) 

03. Verbeteren van de basis vaardigheden (fase 3) 

04. Verbeteren van de basis vaardigheden (fase 4) 

 

Doelstellingen Onder 8 en 9 

01. Verbeteren uitspelen van de één tegen één situatie 

02. Verbeteren scoren (het benutten van de kansen) 

03. Verbeteren positiespel in de opbouw 

04. Verbeteren van de voetbaltechnische vaardigheden (techniek training) 

 

Doelstellingen Onder 10 en 11 

01. Verbeteren positiespel in de opbouw 

02. Verbeteren dieptespel in de opbouw 

03. Verbeteren uitspelen van de één tegen één situatie 

04. Verbeteren scoren (het benutten van de kansen) 

05. Verbeteren storen en veroveren van de bal 

06. Verbeteren verdedigen van dieptespel van de tegenpartij 

07. Verbeteren verdedigen in de één tegen één situatie 

08. Verbeteren voorkomen van doelpunten 

09. Verbeteren van de voetbaltechnische vaardigheden (techniek training) 

 

Doelstellingen Onder 12 en13 

01. Verbeteren positiespel in de opbouw 

02. Verbeteren dieptespel in de opbouw 

03. Verbeteren uitspelen van de één tegen één situatie 

04. Verbeteren creëren en benutten van kansen wanneer de achterlijn wordt gehaald 

05. Verbeteren scoren (het benutten van de kansen) 

06. Verbeteren storen en veroveren van de bal 

07. Verbeteren verdedigen van dieptespel van de tegenpartij 

08. Verbeteren verdedigen in de één tegen één situatie 

09. Verbeteren verdedigen wanneer de tegenpartij de achterlijn heeft gehaald 

10. Verbeteren voorkomen van doelpunten 

11. Verbeteren van de voetbaltechnische vaardigheden 
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Doelstellingen Onder 14 en 15 

01. Verbeteren positiespel in de opbouw 

02. Verbeteren dieptespel in de opbouw 

03. Verbeteren uitspelen van de één tegen één situatie 

04. Verbeteren creëren en benutten van kansen wanneer de achterlijn wordt gehaald 

05. Verbeteren scoren (het benutten van de kansen) 

06. Verbeteren van het omschakelen (verdedigen naar aanvallen) 

07. Verbeteren storen en veroveren van de bal 

08. Verbeteren verdedigen van dieptespel van de tegenpartij 

09. Verbeteren verdedigen in de één tegen één situatie 

10. Verbeteren verdedigen wanneer de tegenpartij de achterlijn heeft gehaald 

11. Verbeteren voorkomen van doelpunten 

12. Verbeteren van het omschakelen (aanvallen naar verdedigen) 

 

Doelstellingen Onder 16 en 17 

01. Verbeteren positiespel in de opbouw 

02. Verbeteren dieptespel in de opbouw 

03. Verbeteren uitspelen van de één tegen één situatie 

04. Verbeteren creëren en benutten van kansen wanneer de achterlijn wordt gehaald 

05. Verbeteren scoren (het benutten van de kansen) 

06. Verbeteren van het omschakelen (verdedigen naar aanvallen) 

07. Verbeteren storen en veroveren van de bal 

08. Verbeteren verdedigen van dieptespel van de tegenpartij 

09. Verbeteren verdedigen in de één tegen één situatie 

10. Verbeteren verdedigen wanneer de tegenpartij de achterlijn heeft gehaald 

11. Verbeteren voorkomen van doelpunten 

12. Verbeteren van het omschakelen (aanvallen naar verdedigen) 

 

Doelstellingen Onder 18 en 19 

01. Verbeteren positiespel in de opbouw 

02. Verbeteren dieptespel in de opbouw 

03. Verbeteren uitspelen van de één tegen één situatie 

04. Verbeteren creëren en benutten van kansen wanneer de achterlijn wordt gehaald 

05. Verbeteren scoren (het benutten van de kansen) 

06. Verbeteren van het omschakelen (verdedigen naar aanvallen) 

07. Verbeteren storen en veroveren van de bal 

08. Verbeteren verdedigen van dieptespel van de tegenpartij 

09. Verbeteren verdedigen in de één tegen één situatie 

10. Verbeteren verdedigen wanneer de tegenpartij de achterlijn heeft gehaald 

11. Verbeteren voorkomen van doelpunten 

12. Verbeteren van het omschakelen (aanvallen naar verdedigen) 

 

 


