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1. Inleiding 
Voor u ligt het jeugdbeleidsplan van vv Heerenveen voor de periode 2023-2026 
Dit jeugdbeleidsplan vormt het kader waarbinnen het jeugdvoetbal bij VV 
Heerenveen is georganiseerd. Het jeugdbeleidsplan is een leidraad voor het 
vastleggen en uitvoeren van het jeugdbeleid voor de periode van 2023-2026. 
Het plan is op hoofdlijnen geschreven en is niet strijdig met de statuten, 
huishoudelijk reglement en Beleidsplan 2021-2026 van VV Heerenveen. 

 
De voetbaltechnische aspecten zijn vastgelegd in een separaat voetbaltechnisch 
opleidingsplan. 
 
Gedrag en sanctiebeleid zijn in een separaat beleidsplan opgenomen. 
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2. Missie, visie en doelstellingen 
In het beleidsplan van VV Heerenveen 2021-2026 is het volgende geschreven: 
VV Heerenveen is meer dan voetbal alleen! Het is een ambitieuze 
breedtesportvereniging waar actieve en passieve voetballiefhebbers naast sportiviteit 
ook geborgenheid en gezelligheid beleven. VV Heerenveen wil een bijdrage aan de 
sociale samenhang in de samenleving bieden, waar teamgeest,  
clubbinding, normen en waarden, respect voor anderen en omgaan met regels, 
belangrijke aspecten zijn. Hiermee willen we voetbal bereikbaar maken voor iedereen 
in Heerenveen en omgeving. Een voorbeeld van een toonaangevende club in Fryslân 
en Noord Nederland.  

 
De visie en missie van de jeugdafdeling van VV Heerenveen zijn hier van afgeleid. 

 
2.1 Missie 

VV Heerenveen biedt kinderen/jongeren uit Heerenveen en omgeving de 
mogelijkheid om zich op een plezierige manier te ontwikkelen door het voetballen op 
prestatief of recreatief niveau in competitieverband. 

 
Naast de voetbaltechnische ontwikkeling van kinderen/jongeren biedt VV 
Heerenveen ook een bijdrage aan de sociale samenhang in de samenleving doordat 
normen en waarden, omgaan met regels, teamgeest en clubbinding belangrijke 
aspecten zijn binnen VV Heerenveen. 

 
Kinderen/jongeren wordt een positieve instelling bijgebracht waarbij inzet, 
doorzetten, genieten van winst en leren omgaan met verlies en respect voor anderen 
centraal staan. Hiernaast leren spelers samenwerken in een team met andere 
kinderen/jongeren. 

 
2.2 Visie 

Jeugdspelers van VV Heerenveen ontwikkelen zich met plezier in een positief 
klimaat, met goede faciliteiten en begeleiding. Jeugdspelers trainen en spelen met 
spelers van vergelijkbaar niveau, tegen spelers van vergelijkbaar niveau. 

 
VV Heerenveen wil dus jeugdspelers zich met plezier laten ontwikkelen in een 
omgeving die stimulerend is voor de kinderen/jongeren. Om jeugdspelers de 
mogelijkheid te bieden zich maximaal te ontwikkelen wil VV Heerenveen 
jeugdspelers zo indelen in teams dat ze spelen met spelers die dezelfde 
voetbalmogelijkheden hebben. Ook bij de competitie indeling geldt hetzelfde 
uitgangspunt. Kampioen worden is hieraan ondergeschikt. 
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2.3 Doelstellingen 

Vanuit het beleidsplan van VV Heerenveen en de visie en missie uit dit 
jeugdbeleidsplan volgen een aantal “ algemene doelstellingen”. 

 VV Heerenveen wil ieder jeugdlid de kans geven zich optimaal te 
ontwikkelen als voetballer door trainingen en wedstrijden.

 Ieder jeugdlid, ongeacht geslacht, nationaliteit, ras, geaardheid, religie, 
talent of ambitie voelt zich een volwaardig VV Heerenveen lid.

 Het teambelang gaat voor het individuele belang
 VV Heerenveen verzorgt trainingen, begeleiding, scheidsrechters etc. 

zodat de jeugdvoetballers goed opgeleid kunnen worden.
 Jeugdspelers blijven zoveel als mogelijk verbonden bij VV Heerenveen, 

als actieve voetballer, kaderlid, scheidsrechter of in andere 
vrijwilligersfuncties.

 
Naast bovenstaande algemene doelstellingen kent VV Heerenveen een aantal 
concrete doelstellingen voor de jeugd. 

 De Jeugdleden worden vanaf de JO-7 bij voorkeur minimaal 2 maal per 
week getraind. Uitzonderingen hierbij zijn de teams waarbij de 
trainingsopkomst gering is. Op vrijdag is er de mogelijkheid om een 
derde keer te trainen bij de Voetbalschool van VV Heerenveen.

 Info over de Voetbalschool staat op de site.
 De 1e selectie teams vanaf JO-8 worden zo mogelijk 3 maal per week door 

bij voorkeur gediplomeerde trainers getraind.
 Overige teams worden door trainers getraind die in opleiding zijn voor 

sportinstructeur of vakmanschap, vaardigheden en ambitie hebben om 
een team te gaan trainen. Deze laatste categorieën worden door de 
HJO actief begeleid naar het gewenste niveau.

 Ieder team heeft minimaal 1 leider. Leiders hebben voldoende 
vaardigheden zodat zij bijdragen aan de positieve ontwikkeling van de 
jeugdleden.

 VV Heerenveen heeft als doelstelling om haar 1e elftal met de 
maximale hoeveelheid aan oud-jeugdspelers te laten voetballen in de 
eerste klasse. Hieruit volgt de doelstelling om de eerste selectieteams 
op divisieniveau of hoofdklasseniveau (bij ontbreken divisie) te laten 
spelen.

 Er zijn voldoende jeugdscheidsrechters vanuit de eigen Jeugdteams om 
de wedstrijden vanaf de JO-7 tot en met de JO-12, te fluiten. Hiertoe 
worden cursussen aangeboden.

 Trainers, leiders moeten in het bezit zijn van een VOG. De aanvraag 
wordt via VV Heerenveen geregeld.
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3. De Jeugdteams 

3.1 Algemeen 

De Jeugdteams kennen een aantal leeftijdscategorieën vanuit de KNVB richtlijnen:  
 

JO-7 JO-13 

JO-8 JO-14 

JO-9 JO-15 

JO-10 JO-16 

JO-11 JO-17 

JO-12 JO-18 

 JO-19 
 
Het uitgangspunt bij indeling is dat de speler speelt in de juiste leeftijdscategorie. 
Hierbij is 1 januari van het jaar waarin het jeugdlid is geboren de peildatum. 

 
Naast de indeling in de juiste leeftijdscategorie wil VV Heerenveen vanuit haar visie 
jeugdleden indelen met het principe dat teams zoveel als mogelijk gelijkwaardige 
spelers kennen. Daarbij is het van belang dat spelers binnen- en met het team tot het 
uiterste kunnen gaan. Dat geldt voor voetbaltechniek, tactiek, conditie, en mentale 
kwaliteiten. 
Hiertoe worden teams en spelers niet te hoog (kan demotiverend werken) en niet te 
laag (geeft te weinig uitdaging) ingedeeld, maar op het niveau waarop het beste 
kunnen presteren met maximaal plezier. Voor meiden tot en met O15 heeft vv 
Heerenveen de mogelijkheid te spelen in gemixte jongens/meisjes teams. Voor 
meidenvoetbal is er separaat beleidsplan. 

 

3.2 Selectieteams en Recreatieve teams 
De Selectieteams bij de VV Heerenveen jeugd zijn: 

 JO18-1
 JO16-1
 JO15-1
 JO14-1
 JO13-1
 JO12-1 & JO12-2
 JO11-1 & JO11-2 
 JO10-1 & JO10-2 
 JO  9-1 & JO  9-2
 JO  8-1 & JO  8-2



De overige teams zijn in principe “recreatieve” teams. Uitgangspunt bij de indeling in 
de recreatieve teams is dat er teams ontstaan met spelers die min of meer 
gelijkwaardig zijn. 

 
Bij het meidenvoetbal gelden afwijkende indelingsregels in verband met het 
geringere aantal teams. 
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3.3 Ambitieniveau teams 

Voor de jeugdteams bij VV Heerenveen gelden de volgende ambitieniveaus:  

JO13-1 t/m JO18-1 selectie Divisie 
2e /3e team JO13 t/m JO19    1e klasse 
1e/2e  team  JO8 t/m JO12  Hoofdklasse 

 
Overige teams 2e klasse of lager, afhankelijk van het niveau van de spelers. 
 
Bij het meidenvoetbal is het de ambitie om per leeftijdscategorie een team in de 
hoogste klasse te laten uitkomen. 

 
3.4 Keepers in de onderbouw 
Bij alle O8-O9 teams wordt op wedstrijddagen gerouleerd met keepers. Spelers 
moeten zo breed mogelijk worden opgeleid. “Echte” keepers ontstaan vaak pas vanaf 
de O10/O11 leeftijd. 

 
De keeper van het team traint met het team mee. Eén maal per week zal er 
keeperstraining zijn voor keepers vanaf de JO10. 

 
3.5 Nieuwe leden 

Potentiële nieuwe leden in de leeftijdscategorie 07 t/m O12 kunnen zich aanmelden 
om maximaal 3 proeftrainingen te volgen op vrijdagmiddag bij de voetbalschool van 
VV Heerenveen. Aanmelden kan online via de website. Zij kunnen op elk moment van 
het jaar kennis maken met de trainingen van VV Heerenveen. Na 3 proeftrainingen 
kan er gekozen worden om lid te worden. Dit kan door het inschrijfformulier in te 
vullen.  

De jeugdcoördinator van de eigen jaarlaag zal contact opnemen na inschrijving en zal 
informatie geven over trainingen en instroommogelijkheden bij een team. Mocht er niet 
direct plek zijn in een team van de juiste jaarlaag zal de coördinator de mogelijkheden 
bespreken om tijdelijk bij de voetbalschool door te trainen of eventueel bij een team 
van een andere jaarlaag tijdelijk aan te sluiten, waar spelers nodig zijn. 

Potentiële nieuwe leden in de leeftijdscategorieën vanaf O13 kunnen zich online 
aanmelden voor een proeftraining bij een team in de eigen jaarlaag. 

 
  



Jeugdbeleidsplan 
2023 – 2026 

Pagina | 8 

 

 

4. Organisatie 
 
4.1 De Jeugd Commissie 

De Jeugdcommissie is ingesteld door het Bestuur. Hiermee is de 
verantwoordelijkheid gedelegeerd voor het faciliteren en scheppen van 
randvoorwaarden, nodig voor een optimaal functioneren van de jeugdafdeling bij VV 
Heerenveen. 

Vanuit het bestuur is een bestuurslid Jeugdzaken actief. Deze neemt geen zitting is 
de Jeugdcommissie, maar helpt actief mee met het realiseren van de doelstellingen 
verwoord in het jeugdbeleidsplan. 

In de Jeugd Commissie nemen zitting: 

 Voorzitter
 Secretaris (eventueel)
 Coördinatoren per jaarlaag.
  

De voorzitter bewaakt de realisatie van de doelstellingen uit het Jeugdbeleidsplan. 
Hij heeft nauw contact met het bestuurslid Jeugdzaken en neemt ook regelmatig deel 
aan bestuursvergaderingen. 
De secretaris is verantwoordelijk voor inkomende en uitgaande post en vastlegging 
van vergaderingen en overleggen. 

Het meidenvoetbal is vooralsnog separaat georganiseerd onder het bestuurslid 
damesvoetbal. Dit is gedaan om goede focus aan te brengen op de positieve 
ontwikkeling van het meidenvoetbal. Er is actief overleg tussen coördinator 
meidenvoetbal en de Jeugdcommissie 

 

4.2 Communicatie binnen de jeugdafdeling 

Binnen de Jeugdafdeling van VV Heerenveen gebeurt veel. Het is daarbij van belang 
dat er op een goede wijze gecommuniceerd wordt tussen alle betrokkenen. 

 

Ouders worden aan het begin van het seizoen actief door de leiders geïnformeerd. 
Hiertoe vind een aftrapavond per leeftijdscategorie plaats. Voor de competitie start 
worden alle ouders door de begeleider van het team uitgenodigd. In deze sessie 
kunnen de ouders en begeleiders met elkaar kennis maken en hun verwachtingen 
naar elkaar uitspreken. Ook met de teamspelers worden de verwachten besproken. 

 
Ouders willen soms uiteenlopende situaties met VV Heerenveen bespreken. In 
eerste instantie is de begeleider van het betreffende team het aanspreekpunt. Kan 
deze geen afdoende antwoord geven, omdat het een vraag is die een bredere scope 
heeft, dan wordt de Coördinator betrokken. Vindt de ouder dat hij onvoldoende 
gehoord wordt dan kan iemand van de Jeugd Commissie betrokken worden. 

 
  


