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1. Inleiding 
Voor u ligt het jeugdbeleidsplan van vv Heerenveen voor de periode 2021-2026 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 2021-2026. 
Het plan is op hoofdlijnen geschreven en is niet strijdig met de statuten en 
huishoudelijk reglement van VV Heerenveen. 

 

De voetbaltechnische aspecten zijn vastgelegd in een separaat voetbaltechnisch 
opleidingsplan.



 

 

 
 

2. Missie, visie en doelstellingen 
In het beleidsplan van VV Heerenveen 2007-2012 is het volgende geschreven: 
De VV Heerenveen wil zich in de toekomst blijven beijveren om zoveel mogelijk de leden te 
laten genieten van de voetbalsport (zowel in wedstrijdverband als door het organiseren 
van toernooien). 
Plezier hebben in de voetbalsport, het streven naar het persoonlijk maximale, zowel 
prestatief als recreatief (maximale sportbeleving) is het belangrijkste, zodat de leden zullen 
kunnen blijven voetballen in competitieverband. 

 

De visie en missie van de jeugdafdeling van VV Heerenveen zijn hiervan 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.



 

 

 

 

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 om 16.30. 

● Info over de Voetbalschool staat op de site. 

● De 1e selectie teams vanaf JO-8 worden 3 maal per week door 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. 

      



 

 

 
 

3. De Jeugdteams 

3.1 Algemeen 

De Jeugdteams kennen een aantal leeftijdscategorieën vanuit de KNVB richtlijnen:  

JO-7 

JO-8 

JO-9 

JO-10 

JO-11 

JO-12 

JO-13 

JO-14 

JO-15 

JO-16 

JO-17 

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 voetbal, techniek, 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 015 jaar heeft VV Heerenveen de 
mogelijkheid te spelen in gemixte jongens/meisjes teams 

3.2 Selectieteams, Recreatieve teams 

 
De Selectieteams bij de VV Heerenveen jeugd zijn: 

● JO-19-1 

● JO-18-1 

● JO-17-1 

● JO-16-1  

● JO-15-1  

● JO-14-1  

● JO-13-1  

● JO-12-1 & 12-2 

● JO-11-1 & 11-2 



 

 

● JO-10-1 & 10-2 

● JO-  9-1 & 9-2 

● JO-  8-1 & 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. 

3.3 Ambitieniveau teams 

Voor de jeugdteams bij VV Heerenveen gelden de volgende ambitieniveaus: JO-13-
1 t/m JO-19-1       Divisie 
2e /3e team JO-13 t/m JO-19        1e klasse 

1e/2e  team  JO-8 t/m JO-12       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 Indelingen jeugdspelers in teams 

Met betrekking tot de jaarlijkse indelingen van de jeugdspelers in teams gelden de 
volgende uitgangspunten. 
● Het Bestuur van VV Heerenveen is eindverantwoordelijk voor de indelingen en heeft dit 

gedelegeerd aan de Jeugdcommissie. Het bestuur stelt de indelingen vast nadat ze zijn 
getoetst op het juist volgen van de procedure. 

● De Jeugdcommissie van VV Heerenveen stelt de indelingen voor aan het bestuur en 
laat zich voor de indelingen adviseren door de Hoofd Jeugd Opleiding en 
Technische Commissie Jeugd. 

● De trainers adviseren de Hoofd Jeugd Opleiding en de TC Jeugd. De HJO is regisseur 
van het indelingsproces en maakt een advies over de indeling aan de Jeugdcommissie. 

● De trainers betrekken de leiders van de jeugdteams hierbij. 

● Bij teams zonder vaste trainer adviseert ook de leider aan de HJO 

● De Coördinatoren en Ledenadministrateur zorgen voor de juiste verwerking van de 
gegevens van de spelers. 
 

Bij de indelingen wordt geborgd dat de betrokken ouders geen zeggenschap hebben over 
de indeling van hun eigen kinderen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

3.4.1 Methode indelen recreatieteams 

1. HJO stuurt 15 november de STIM formulieren uit die hij gebruikt om de eerste schets 
te maken, die hij in januari per leeftijdscategorie bespreekt met trainers.  

2. Vanuit de Jeugdcoördinatoren worden er beoordelingsformulieren gestuurd naar de 
leiders van de jeugdteams. De beoordelingsformulieren zullen samen met de Stim 
formulieren verzameld worden en geven een compleet beeld van de speler. 

3. Naast de ruwe schets ontstaat ook een lijst met spelers die in mrt-apr worden 
bekeken voor de juiste indeling; 

4. 15 maart wordt een 2e ronde gemaakt met STIM en beoordelingsformulieren en 
worden selectiemomenten bepaald en uitgevoerd zoals toernooi, wedstrijd of 
training. Dit leidt tot een herziene indeling die eind april wederom met de trainers 
wordt besproken; 

5. Mei/juni is voor de verwerking van de laatste mutaties en bespreken en 
vaststellen van de indeling met Jeugdcommissie en Bestuur. 

6. Hierna wordt indeling eerst bekend gemaakt aan de leiders en daarna 
gepubliceerd op de website van VV Heerenveen. 

3.4.2 Methode indelen selectieteams 

Op hoofdlijnen wordt dezelfde indelingslijn gevolgd als bij de recreatieve teams. Verschil 
is hierbij wel dat de selectietrainers  gedurende het seizoen vaker afstemmen over de 
spelers en de potentie van de spelers. De regie van de indeling ligt echter ook hier bij de 
HJO. 

 
3.4.3 Planning indelingen 

 

November 
trainers selectieteams maken hun eerste team schets. 
HJO stuurt STIM uit aan trainers  

Jeugd coördinatoren sturen beoordelingsformulieren 

aan leiders 
 

December 
1e schets selectie- en recreatieve teams 
December – ingevulde STIM en 
beoordelingsformulieren terug 

 

Januari 
1e schets recreatieteams 

Februari 
Scouten individuele spelers waarbij indeling nog 
onduidelijk is. 

April 
2e STIM en beoordelingsformulieren ronde 

HJO stuurt STIM uit aan trainers en leiders 

Mei 
Selectiemomenten zoals toernooitjes, 
oefenwedstrijden en trainingen. 

Nieuwe voorlopige indeling bespreken met 

trainers. 



 

 

Juni 
Definitieve indeling bespreken met trainers en leiders 
en communiceren. 

3.4.4 Wijzigingen indelingen tijdens het seizoen 

Het uitgangspunt is dat de teams tijdens het seizoen in tact blijven. Mochten er toch 
wijzigingen noodzakelijk zijn dan gebeurt dit in overleg met de Coördinator en HJO. De 
Jeugdcommissie besluit hierover.



 

 

 

 

3.5 Het lenen van spelers 

Het komt voor dat een jeugdteam niet genoeg spelers heeft om een wedstrijd te 
spelen. Dit kan door blessures, schorsingen, afmeldingen of andere oorzaken. Hierdoor 
kan het nodig zijn om spelers uit andere teams toe te voegen, zodat er gespeeld kan 
worden met een volwaardig team.  
Uitgangspunten voor het lenen van spelers bij VV Heerenveen zijn: 

               

● Criterium is dat de invalbeurt zoveel mogelijk spelplezier oplevert voor 
zowel invaller als inlenend team. 

● Het verenigingsbelang gaat boven het teambelang. Het teambelang gaat 
boven het belang van de individuele speler. 

● Trainers volgen het onderstaand beschreven beleid 

● Er kunnen spelers worden geleend als een elftal minder dan 13 (JO-13/JO-19) of 
minder dan 10 (JO-11/JO-12 ) of minder dan 8 (JO-8/JO-10) of minder dan 6 (JO-
7) spelers heeft. 

● Bij selectieteams hebben de trainers onderling overleg over welke speler wordt 
geleend. Bij recreatieteams wordt de coördinator betrokken in het overleg. 
Mochten de trainers/leider onderling geen overeenstemming kunnen vinden dan 
bepaalt de HJO in samenspraak met de Jeugdcommissie. 

● Uitgangspunt is dat de geleende speler wel speeltijd krijgt. Voor 
recreatieteams is dit minimaal een helft. 

● Bij last-minute afmeldingen (wedstrijddag) wordt voor een praktisch 
toepasbare oplossing gezocht tussen de leiders of trainers. 

● De jeugdspeler volgt de beslissing van de trainers/leider. 

● In geval er geen oplossing wordt gevonden neemt de Jeugdcommissie een 
bindende beslissing. 

● Er wordt gewerkt volgens onderstaand “leenschema”.  
 

Team 1e instantie 2e instantie 

JO19-1 JO19-2 JO17-1 

JO18-1 JO18-2 JO16-1 

JO17-1 JO17-2 JO15-1 

JO16-1 JO16-2 JO15-1 

JO15-1 JO15-2 JO14-1 

JO14-1 JO14-2 JO13-1 

JO13-1 JO13-2 JO12-1 

JO12-1 JO12-2 JO11-1 

JO11-1 JO11-2 JO10-1 

JO10-1 JO10-2 JO9-1 

JO9-1 JO9-2 JO8-1 

JO8-1 JO8-2 JO7-1 

JO7-1 JO7-2 JO7-3 



 

 

 

 

3.6 Wisselbeleid 

Spelers van selectieteams ontwikkelen zich door te spelen. Ze ontwikkelen zich niet door op 
de bank te zitten. Daarom is het belangrijk om vast te leggen hoe we met de wissels omgaan 
zodat alle spelers aan spelen toekomen. 

 

Meestal heeft de trainer van een selectieteam de beschikking over voldoende spelers. Hij 
kan zelf de basisformatie bepalen en dus ook de spelers aanwijzen die niet voor de 
basisformatie in aanmerking komen. Deze wisselspelers verdienen de nodige aandacht. Zij 
maken wel deel uit van de selectie, maar spelen op dat moment niet en kunnen zich dus 
niet ontwikkelen. Om ervoor te zorgen dat deze groep toch regelmatig speelt en daardoor 
zich toch door kan ontwikkelen en in dat opzicht niet afhankelijk wordt van de persoonlijke 
inzichten van de trainer, volgen hier een aantal voorwaarden ten aanzien van het 
wisselbeleid in een wedstrijd. 

 

Iedere speler krijgt evenveel speelminuten. Alleen in geval van langdurige blessure of 
schorsingen (door de bond of eigen vereniging), kan van deze regel worden afgeweken. 
Deze afspraak geldt in principe voor alle jeugdteams tot de JO-13. 

 

Vanaf de JO-13 kan er gekozen worden om een speler die andere spelers beter laat spelen, 
meer speeltijd te geven. Het gaat hierbij om maximaal 5 spelers binnen de selectie die 
hiervoor in aanmerking komen, waarbij de ontwikkeling van de individuele speler voorop 
staat. 

 

Twee wedstrijden achter elkaar op de bank kan in principe niet. De speler dient de volgende 
wedstrijd te spelen eventueel in een lager team. Dan moet deze speler ook daadwerkelijk 
spelen. Alleen bij een onvoldoende prestatie, kan de trainer de speler dan wisselen. Dit 
wordt dan goed besproken met de betrokken jeugdspeler. 

 

Bij een aantal van 5 wisselspelers dienen er, wanneer er geen sprake is van blessures of 
schorsingen of spelers die absoluut niet presteren, in de pauze 2 of 3 spelers te worden 
gewisseld. De andere wisselspeler(s) dient/dienen tijdens de 2e helft ook te worden 
ingebracht. 

 

Bij de overige teams (dus niet-selectieteams) geldt dat iedere speler recht heeft op evenveel 
speeltijd. Iedere trainer/leider zal hier goed de hand in moeten houden. Begint een speler 
op wissel, dan zal dit een volgende wedstrijd moeten worden  

voorkomen. 

 

 

 

Alle zaken met betrekking tot selecties/indelingen/lenen/wisselen die niet zijn           
beschreven worden voorgelegd aan de coördinator en/of HJO. De Jeugdcommissie beslist in 
voorkomende gevallen 
 



 

 

 
 

3.7 Keepers in de onderbouw 
Bij alle O8-O9 teams moet op wedstrijddagen worden gerouleerd met keepers. Spelers 
moeten zo breed mogelijk worden opgeleid. ‘Echte’ keepers ontstaan pas echt vanaf de 
O10/O11 leeftijd.  
 
Keeperstraining 
De keeper van het team traint minimaal één keer met het team mee. De andere keer heeft hij 
keeperstraining waarin de volgende zaken centraal moeten staan: 

» Oprapen, onderhands en bovenhands vangen, de bal tegenhouden met de borst, het 
vallen en het duiken in beide hoeken;  
» Uittrappen, de dropkick, uitwerpen, slingerworp en doeltrap; 
 » Meevoetballen, balaanname links en rechts. 

3.8 Nieuwe leden 
Potentiële nieuwe leden in de leeftijdscategorie 07 t/m 012 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 
kennismaken met de trainingen van VV Heerenveen.  Na deze 3 proeftrainingen kan  er 
gekozen worden 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 dan zal de jeugdcoördinator 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 013 kunnen zich online aanmelden 
voor een proeftraining bij een team in de eigen jaarlaag. 
 



 

 

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 Jeugdcommissie nemen zitting: 

● Voorzitter 

● 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 voorzitter van de technische jeugdcommissie is verantwoordelijk voor de 
uitvoering van het jeugdopleidingsplan. De voorzitter van de Activiteiten en 
Toernooicommissie is verantwoordelijk voor de planning en uitvoering van de 
jeugdactiviteiten. De voorzitter van de Coördinatoren is verantwoordelijk voor de 
dagelijks gang van zaken bij de jeugdteams. Hiertoe werken coördinatoren per 
leeftijdscategorie. De materiaalbeheerder Jeugd is verantwoordelijk voor up-to-
date houden van materialen als ballen, tenues etc.. 

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 Kaderleden 

De Jeugd Commissie wordt ondersteund door: 

● Activiteiten en Toernooicommissie 

● Materiaalbeheerder Jeugd 



 

 

● Wedstrijd secretaris 

● Kledingcommissie 

● Trainers en leiders 

● Scheidsrechters



 

 

De Hoofd Jeugdopleiding maakt geen deel uit van de Jeugdcommissie, maar heeft regelmatig 
overleg met de JC leden. 

Taken van de HJO binnen vv Heerenveen: 

- Het ontwikkelen en bewaken van implementatie en uitvoering van het 
voetbaltechnisch beleid. 

- Het onderhouden van contact met technische commissie senioren omtrent de 
doorstroom van spelers. 

- Het geven van voetbaltechnische ondersteuning aan selectietrainers omtrent training 
geven en wedstrijden coachen. 

- Het organiseren en verzorgen van gesprekken met trainers coördinatoren en 
jeugdspelers. 

- Het regelmatig overleggen met de TC en JC 

- Het bezoeken van wedstrijden en trainingen van jeugdteams. 

- Het onderhouden van contact met jeugdspelers. 

- Het onderhouden van contact met omliggende/samenwerkende BVO’s. 

- Het ondersteunen bij het verkrijgen van het keurmerk Jeugdopleiding van de KNVB. 

4.3 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. 

4.3.1 Dialoog met de ouders en de kinderen 

Ouders worden aan het begin van het seizoen actief door de leiders geïnformeerd. Hiertoe 

vindt een aftrapavond per leeftijdscategorie plaats. Voor de competitiestart worden alle 

ouders door de begeleider van het team uitgenodigd. In deze sessie kunnen de ouders en 

begeleiders met elkaar kennismaken en hun verwachtingen naar elkaar uitspreken. Ook 

met de teamspelers worden de verwachtingen 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. 

 

4.3.2 Overlegstructuren 

Om de Jeugdafdeling van VV Heerenveen goed te laten verlopen zijn de volgende 
overlegvormen ingesteld. Per overleg wordt de frequentie van het overleg vastgesteld 
aan de hand van de voorliggende zaken. 

 

4.3.3 Jeugdcommissie overleg 

Hier wordt informatie uitgewisseld uit alle commissies. Ook wordt bewaakt dat de 
uitvoering van de diverse plannen goed en tijdig gebeurt. Informatie van- en naar het 
bestuur wordt hier besproken. Tussen Jeugdcommissie en Bestuur is regelmatig overleg 
over voortgang van de uitvoering van het beleidsplan en andere voorkomende zaken. 



 

 

4.3.4 Technisch overleg (Technische Jeugdcommissie) 

Hier wordt de uitvoering van het jeugdopleidingsplan bewaakt. Belangrijkste 
deelnemers zijn de Voorzitter van de Technische Jeugdcommissie, Hoofd 
Jeugdopleiding, Voorzitter Jeugdcommissie en de trainers van de selectie-elftallen. 

 

4.3.5 Coördinatoren overleg 

Hier wordt bewaakt dat de teams goed kunnen functioneren door deze te faciliteren met 
informatie die ze nodig hebben. Ook wordt dit overleg gebruikt om te toetsen hoe de 
uitvoering van het jeugdbeleidsplan gestalte krijgt. 

 
4.3.6 Activiteiten en Toernooicommissie overleg 

Hier wordt de uitvoering van de activiteiten, waaronder toernooien geregeld. 

 

4.3.7 Trainers overleg 

Hier wordt bewaakt dat de kwaliteit van de trainingen in overeenstemming is met het 
Jeugdopleidingsplan. 


