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1. Inleiding 

 

VV Heerenveen heeft een snelgroeiende vrouwen- en meidentak. Omdat er op velerlei 

gebieden verschillen zijn tussen het jongens- en meidenvoetbal is het van groot belang een 

apart beleidsplan te hebben voor de vrouwen en meiden.  

Onze vereniging kent naast dit beleidsplan nog een uitgewerkt Algemeen Beleidsplan en een 

Technisch Beleidsplan. 

Al deze documenten zullen jaarlijks geëvalueerd en zo nodig bijgesteld worden.  

Ontwikkeling van jongens en meisjes loopt tot een bepaalde leeftijd synchroon. De 

verschillen ontstaan bij de meisjes vanaf MO13. Maar omdat er binnen onze vereniging 

meidenteams vanaf MO11 in competitie zijn, zal dit beleidsplan dan ook ingaan op de 

leeftijdscategorieën vanaf MO11. 

 

Belangrijk is het signaleren van typische problemen die voor vouwen- en meidenvoetbal 

gelden en daarbij de juiste oplossingen te bedenken. 

Uiteindelijk moet dit beleidsplan op hoofdlijnen, in combinatie met de overige 

beleidsplannen, het toetsingskader zijn voor zowel leiders, trainers, bestuurders, 

commissieleden en overig kader. 

Een aantal jaren geleden is VV Heerenveen door de KNVB geselecteerd om als één van de 

weinige Friese clubs, deel te nemen aan het Meidenontwikkelplan. Door de toenmalige 

tijdelijke commissie is een aantal thema’s opgesteld die nu als leidraad dienen voor dit 

beleidsplan en zitten verweven in de opgestelde plannen. 

 

2. Huidige situatie 
 

Op dit moment, oktober 2021, heeft VV Heerenveen de volgende meiden- en vrouwenteams: 

MO11-1, uitkomend in de Vierde Klasse 

MO12-2, uitkomend in de Zesde Klasse 

MO15-1, uitkomend in de Eerste klasse 

MO 15-2, uitkomend in de Tweede Klasse 

MO 17-1, uitkomend in de Hoofdklasse 

MO 17-2, uitkomend in de Tweede Klasse 

 

Naast deze meiden spelen er een aantal meiden in jongensteams.  

 

 

3. Missie 

 

VV Heerenveen wil een club zijn waar alle meiden en vrouwen welkom zijn. Een club waar 

gezelligheid voorop staat. Ook wil VV Heerenveen een club zijn waar prestatie weliswaar niet 

het belangrijkste, maar wel een uitgangspunt kan zijn. De voorwaarden voor een veilig en 
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sociaal gewenst klimaat moeten optimaal zijn. Alle meiden en vrouwen zouden graag bij VV 

Heerenveen willen horen. 

 

 

4. Visie 
 

Vanuit plezier volgt prestatie. VV Heerenveen wil voor alle teams de faciliteiten bieden die 

horen bij een goed voetbalklimaat. Hierbij moet je denken aan de trainers, velden en 

materialen. Ook moet er naast het voetbal ruimte zijn om sociale activiteiten te ontplooien die 

het clubgevoel bevorderen. Ieder lid moet zelf kunnen kiezen of zij voor plezier of ook voor 

prestatie wil gaan. Er moet geen druk gevoeld worden en er moeten geen beperkende factoren 

in de weg staan.  

 

 

5. Beleidsdoelstellingen van het meiden- en vrouwenvoetbal voor 2021-2025 
 

1. Het ontwikkelen van een voetbalopleiding voor meisjes MO11 t/m MO19, met als 

doelstelling om zowel de teams als de individuele speelsters naar een hoger plan te 

tillen 

2. Het behouden en vervolgens uitbouwen van het aantal meiden- en vrouwenleden, met 

als doel om te komen tot een gezond seniorenteam en per leeftijdscategorie twee MO-

teams. De eerste teams per leeftijdscategorie zijn prestatieteams.  

3. Het opzetten van een Damescommissie 

4. De accommodatie van de vereniging voldoet aan de eisen dat alle meiden en vrouwen 

gebruik kunnen maken van volwaardige kleedkamers 

 

 

5. Uitwerking 
 

1. Er moet voor de prestatieteams een goed opgeleide hoofdtrainer beschikbaar zijn en 

een assistent-trainer. Voor de recreatieve teams moet er minimaal één gemotiveerde 

trainer komen.  De randvoorwaarden moeten zodanig zijn dat de vrouwen zich niet 

druk hoeven te maken dat ze zelf nog achter zaken aan moeten die presteren in de weg 

kunnen staan, zoals bijv. scheidsrechter, materialen, kleedkamers, kleding etc.  

2. De club biedt cursussen aan aan trainers, zoals JVTC, pupillen- of juniorentrainer. 

Hierdoor bieden wij kwaliteit en kunnen wij makkelijker speelsters binden aan de 

club. De trainer van prestatieteams is ook de coach bij de wedstrijden op zaterdag, 

waardoor het gerichter begeleiden van de teams mogelijk is. De eerste teams per 

leeftijdscategorie zijn prestatieteams. Hiervoor geldt een trainingsverplichting om zo 

een hoger niveau te kunnen behouden.  

3. Er moet een klimaat heersen waar iedereen zich thuis voelt. Dit geldt zowel op 

technisch, organisatorisch, sociaal en publicitair vlak. Technisch en organisatorisch 

wordt in andere punten nader belicht. Op publicitair en sociaal vlak kan worden 

gedacht aan uitingen in de regionale bladen, internet, sociale media en de clubwebsite. 

Met informatie over onze vereniging zal worden getracht de meiden- en vrouwentak 

van VV Heerenveen zo positief mogelijk voor het voetlicht te brengen. Het promoten 

van meiden- en vrouwenvoetbal is belangrijk. Het doel is om de achterstandspositie 

t.o.v. jongens- en mannenvoetbal te verkleinen. Voor de aanwas van nieuwe leden 
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willen we diverse nevenactiviteiten organiseren. Voorbeelden hiervan zijn: een 

voetbal jeugddag, voetbalkamp, vriendinnenmiddag, inspelen op schoolvoetbal, 

sportquiz, gezellige avonden in de kantine etc. 

 

 

4. Er moet een Dames Commissie komen, bestaande uit: 

 Bestuurslid 

 Coördinator Meisjes Onderbouw 

 Lid Technische Commissie 

 Lid namens de trainers 

 Lid namens de leiders 

De taken van deze Commissie zijn: 

 Draagt mede zorg voor actualisatie van dit beleidsplan 

 Zorgt voor een update en de uitvoer van het KNVB-ontwikkelplan 

 Stimuleert, coördineert en controleert of het kader volgens de uitgangspunten van 

dit plan werkt 

 Is verantwoordelijk voor de teamindelingen 

 Onderhoudt de contacten met de TC, JC, Bestuur, Trainers en Leiders 

5. Op dit moment is er een werkgroep Skoatterwâld 2.0 die zich bezighoudt met het 

maken van plannen en realiseren van een nieuw sportcomplex. De Gemeente 

Heerenveen, sc Heerenveen en VV Heerenveen zijn hierin vertegenwoordigd. Wij 

zullen deze Commissie duidelijk maken dat er specifieke wensen zijn t.a.v. het 

meiden- en vrouwenvoetbal.  

 


