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1. Beschrijving FC Horst 
 
 

1.1. Algemene informatie over FC Horst 
 
FC Horst is één van de drie voetbalverenigingen in Ermelo. Het complex ligt aan de Buitenbrinkweg in het buitengebied (Horst) 
van Ermelo. Er is een ruime kantine met daaraan gekoppeld kleedkamers en een materiaalruimte, op de bovenverdieping 
bevindt zich een fraaie bestuurskamer. 
Naast een vijftal speelvelden zijn er ook 4 trainingsvelden en een pupillenveld. Gezien de groei van FC Horst, heeft FC Horst 
sinds 2012-2013 de beschikking over een kunstgrasveld. 
 
FC Horst beschikt op het moment van schrijven (07-’17) over zes seniorenteams, waarvan het eerste uitkomt in de tweede 
klasse G. Ook zijn er binnen FC Horst meerdere 35+ teams. Daarnaast is er traditioneel al vele jaren een damesafdeling welke 
het laatste jaar een enorme boost heeft gekregen. Hierdoor is de Dames- Meiden afdeling een aparte afdeling binnen FC Horst  
geworden. FC Horst heeft als doelstelling  een groei in Dames-Meidenvoetbal geformuleerd.  
 
De jeugdafdeling bestaat uit verschillende teams verdeeld over diverse leeftijdscategorieën van JO19 (17/18 jr.) tot JO08 (7/8 
jr.). Voor de vier tot en met zesjarigen (F- league en Adelaartjes) bestaat er een mogelijkheid om op woensdag/zaterdag alvast 
wat te wennen aan het voetbalspel middels deelname aan een aangepaste training. 
 
Op een breder maatschappelijk vlak biedt FC Horst ook onderdak aan andere takken van sport, zoals een dames trimclub, G-
voetbal en ouderkindsport. Maar ook voor activiteiten als een buurt-sjoelkampioenschap en een senioren tafeltennis ‘workshop’ 
staan de deuren van de accommodatie open. Daarnaast werken bij  FC Horst twee combinatie functionarissen die ieder hun 
eigen doelgroep binnen de maatschappij bij de vereniging betrekken. Het gaat dan om de volgende doelgroepen; ouderen, 
scholieren en de jongeren van Groot Emaus. 
 
 

1.2. Organisatiestructuur 
 
FC Horst wordt geleid door het Hoofdbestuur. Onder verantwoording van het Hoofdbestuur opereren een aantal commissies:  

• Activiteitencommissie; 

• Kantinecommissie; 

• Sponsorcommissie; 

• Onderhoudscommissie; 

• Commissie voetbaltechnische zaken;  

• Vrijwilligerscommissie; 

• Communicatie; 

• Technische Commissie Jeugd; 

• Jeugdbestuur.  
 
Het jeugdbestuur draagt zorg voor de dagelijkse gang van zaken binnen de Jeugdafdeling van FC Horst en staat onder leiding 
van de jeugdvoorzitter. De jeugdvoorzitter maakt deel uit van het hoofdbestuur. Daarnaast bestaat het jeugdbestuur uit: 
vicevoorzitter, secretaris, jeugd coördinator JO19 / JO17, jeugd coördinator JO15, jeugd coördinator JO13, jeugd coördinator 
JO11, jeugd coördinator JOO9 en een coördinator F-league / Adelaartjes en is er een lid van de TC Jeugd aanwezig bij de 
vergaderingen van het jeugdbestuur. 
 

1.3. Organigram jeugdbestuur 
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2. Ontwikkeling Jeugdbeleidsplan FC Horst 
 
 

2.1. Aanleiding voor het ontwikkelen van een Jeugdbeleidsplan 
 
Begin jaren 2000 is een aanzet gemaakt met het ontwikkelen van een jeugdbeleidsplan bij FC Horst. Momenteel zijn de 
Technische Commissie Jeugd en het jeugdbestuur volop bezig om allerhande zaken binnen de jeugdafdeling opnieuw te 
structureren en te verbeteren.  
Het opstellen van een actueel en compleet jeugdbeleidsplan maakt een prominent onderdeel uit van deze activiteiten. 
 
Zonder een jeugdbeleidsplan is het niet mogelijk verantwoording af te leggen in relatie tot de doelen die FC Horst wil stellen 
voor wat betreft de jeugdafdeling.  
 
Het jeugdbeleidsplan moet deze doelen verwoorden en het daaraan gekoppelde JOP (Jeugd Opleidingsplan), die onder de 
verantwoordelijkheid van de Technische Commissie Jeugd valt, moeten de Seniortrainers, de Jeugdtrainers en de leiders van 
de jeugdteams een leidraad bieden bij het opleiden van jeugdspelers1 en het ontwikkelen van de Jeugdafdeling van FC Horst. 
Belangrijk wordt gevonden dat er aangehaakt wordt bij de specifieke kenmerken van jeugdspelers in de diverse 
leeftijdscategorieën.  
 
Een jeugdbeleidsplan geeft inzicht in de organisatie van de jeugdafdeling en maakt de vereniging minder kwetsbaar bij het 
wegvallen van bestuurlijk of begeleidend kader, omdat het jeugdbeleid is vastgelegd in het jeugdbeleidsplan. 
 
Voorwaarde voor een succesvolle ontwikkeling en uitvoering van het jeugdbeleidsplan is een breed draagvlak binnen alle 
geledingen van de jeugdafdeling. In dit kader moet ook gedacht worden aan het actief betrekken van oudere jeugdspelers bij 
het jeugdbeleid binnen de vereniging en daarnaast ook het actief betrekken van de ouders/ verzorgers van de spelers binnen 
de jeugdafdeling. 
 
 

2.2. ‘Sterkte-zwakte’-analyse en ‘kansen-bedreigingen’-analyse 
 
Sterke en zwakke punten 
FC Horst wordt ondanks de sterke groei van de laatste jaren nog altijd gezien als een gezellige familievereniging. Het kan 
rekenen op een relatief klein, maar trouw kader, dat zich actief wil inzetten voor de vereniging. Dit geldt in het algemeen, maar 
zeer zeker ook voor de jeugdafdeling. Vanwege de groei van de vereniging heeft  FC Horst, net als zovele andere 
voetbalverenigingen, te kampen met een tekort aan vrijwilligers om alle afdelingen goed te bemensen. Dit kost jaarlijks de 
nodige tijd en energie van o.a. het jeugdbestuur  en de technische commissie jeugd om alle posities binnen alleen al de 
jeugdafdeling voldoende te bemensen. 
 
Doordat leden zich goed thuis voelen binnen FC Horst is de neiging om over te stappen naar een andere vereniging (buiten 
sportieve redenen) betrekkelijk gering. 
 

Het afgelopen jaar heeft de Technische Commissie Jeugd (TCJ) vorm gekregen binnen de jeugdafdeling. De TCJ stuurt de 
Hoofdtrainers Marvin Tulner en –vacant- aan. De Hoofdtrainers hebben het Jeugdopleidingsplan geschreven welke de jeugd 
een boost zal geven de komende jaren waardoor FC Horst een meer prominentere positie binnen het jeugdvoetbal zal krijgen. 
De hoofdtrainers worden ondersteund door een viertal Seniortrainers die het opleidingsplan vertalen naar de praktijk op de 
velden in samenspraak met de jeugdtrainers. De doelstelling is om jaarlijks trainers op te leiden om te komen tot het beoogde 
doel met de jeugdafdeling. 
 
Doordat FC Horst in het buitengebied ligt is de bereikbaarheid niet optimaal. Bij de jongere jeugd, die veelal door de ouders 
gebracht wordt is dit geen probleem. Op latere leeftijd wordt dit wel als een belemmering ervaren. 
Daarnaast vormt de oversteekplaats van de parkeerplaatsen naar het sportcomplex een gevaar. Momenteel (2017) wordt hier, 
als gevolg van een incident, een oplossing voor gezocht in samenspraak met de gemeente Ermelo. 
 
Kansen en bedreigingen 
FC Horst ligt weliswaar in het buitengebied van Ermelo tegen het Harderwijkse Drielanden aan, in deze wijk wordt gefaseerd 
gebouwd. Veel jongeren uit Drielanden zijn de afgelopen jaren lid geworden van FC Horst. Deze wijk blijft een goed perspectief 
bieden voor de nabije toekomst voor wat betreft de aanwas binnen de jeugdafdeling FC Horst.  
 
Ook herkend FC Horst het probleem van  wegblijven of afhaken van oudere jeugdspelers. Vooral als de leeftijd van 15 á 16 jaar 
wordt bereikt komen de prioriteiten elders te liggen en bedanken velen voor het lidmaatschap. Hierdoor is het regelmatig 
voorgekomen dat FC Horst in deze leeftijdscategorie geen elftal kon inschrijven. De groei van de afgelopen jaren heeft hier een 
positief effect op gehad. Dit komt ten goede aan de selectie binnen deze groepen en de verwachting is dat op termijn dit tot 
uiting zal komen in een regelmatigere doorstroming naar de senioren en wellicht doorstroom van eigen jeugdspelers naar de A-
selectie. 
 
 
 

                                                 
1  Daar waar speler, trainer of leider staat vermeld, wordt hier, maar ook elders in dit document, eveneens speelster, trainster 

en leidster bedoeld. 

 



 

 FC Horst Jeugdbeleidsplan 2017 – 2020 7 september 2017 
 

 
Pagina 5 van 12 

3. Doelstelling jeugdbeleidsplan 
 
 

3.1. Algemene doelstelling FC Horst en jeugdafdeling FC Horst 
 
De Hoofddoelstelling van de jeugdafdeling bij FC Horst is: 
 

“Jeugdspelers in staat stellen zich optimaal te ontwikkelen.” 
 
Dit is in onderstaande subdoelen te vertalen: 
 

o 4 Selectievoetballers per jaar naar selectie; 
o 8 Recreatievoetballers per jaar naar seniorenvoetbal; 
o Talentvolle spelers de mogelijkheid krijgen zich verder te ontwikkelen; 
o Meer plezier en meer betrokkenheid van de hele vereniging bij het jeugdvoetbal van FC Horst; 
o Goede naam FC Horst Jeugdvoetbal in de regio; 
o Niveau selectiespelers omhoog; 
o Sportbeleving van niet-selectiespelers vergroten; 
o Minder overloop van (goede) spelers naar andere verenigingen; 
o Plezier; 
o Voetballen ook op een latere leeftijd een prominente plaats blijft innemen; 
o Nemen van medeverantwoordelijkheid voor de kwaliteit en continuïteit van het voetballen. 

 
3.2. Doelstellingen jeugdbeleidsplan FC Horst 

 
In het kader van het jeugdbeleidsplan voor FC Horst zijn de volgende doelstellingen geformuleerd: 
 

• De TCJ, het jeugdbestuur, -trainers en -leiders zijn bekend met de uitgangspunten uit dit jeugdbeleidsplan 
ten aanzien van het leren voetballen en het coachen van jeugdvoetballers (zoals verwoord in het 
jeugdbeleidsplan en het jeugdopleidingsplan) en handelen daarnaar; 

• De TCJ, het jeugdbestuur, -trainers en -leiders zijn bekend met de uitgangspunten uit dit jeugdbeleidsplan 
ten aanzien van de door FC Horst beoogde speelwijze en handelen daarnaar; 

• De hoofd-, senior en jeugdtrainers werken conform de in het Jeugd Opleiding Plan (JOP) verwoorde 
uitgangspunten betreffende methodiek en didactiek; 

• De jeugdtrainers volgen de train-de-trainer avonden die georganiseerd worden door de hoofd- en 
seniortrainers; 

• De TCJ, de scoutingscommissie, het jeugdbestuur, de hoofd-, senior- en jeugdtrainers en jeugdleiders zijn 
bekend met het binnen FC Horst gehanteerde selectiebeleid; 

• Het jeugdbestuur selecteert kaderleden op basis van de in dit plan opgenomen profielschets, waarin een 
beschrijving van taken en verantwoordelijkheden; 

• Ten behoeve van (potentiële) jeugdkaderleden zijn in- en externe opleidingsmogelijkheden beschikbaar; 

• Het TCJ, het jeugdbestuur, de hoofd-, senior- en jeugdtrainers en jeugdleiders zijn bekend met hun taken en 
verantwoordelijkheden en handelen daarnaar; 

• Jeugdbestuur, -trainers en -leiders zijn bekend met de communicatiestructuur binnen de jeugdafdeling; 

• De Hoofd-, senior- en jeugdtrainers, de coördinatoren en jeugdleiders en TCJ-leden zijn in het bezit van een 
Verklaring Omtrent Gedrag. 

 
 
4. Het begeleiden van jeugdspelers 
 
 

4.1 De specifieke verantwoordelijkheid van FC Horst voor de jeugd 
 
Naast het opleiden van jeugdvoetballers in de voetbaltechnische zin bestaat er ook een verantwoordelijkheid ten aanzien van 
de opvoeding in bredere zin. FC Horst is een vereniging met een christelijke grondslag, hiernaast wil FC Horst zich naar buiten 
toe presenteren als een gezellige, nette en sportieve vereniging. Het voorgaande moet blijken uit het gedrag van zowel het 
kader als van de jeugdspelers zelf. 
 
Binnen FC Horst kennen we een Commissie van Normen en Waarden (CNW) waarbinnen duidelijk staat omschreven wat FC 
Horst verwacht van zijn leden en hoe te handelen als deze normen en waarden worden overschreden. Indien bij spelers niet 
toelaatbaar gedrag wordt gesignaleerd, zal in eerste instantie de trainer en/of leider hierop anticiperen. Indien sancties wenselijk 
zijn gebeurd dit altijd in overleg met het jeugdbestuur en de CNW. 
 
Om de teamgeest en het saamhorigheidsgevoel te stimuleren worden regelmatig gezamenlijke activiteiten georganiseerd, zowel 
in clubverband als in teamverband. 
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4.2 Dialoog met jeugdleden 
 
Het is wenselijk dat de trainers en leiders zich zoveel mogelijk op de hoogte stellen van de thuis- en schoolsituatie. Dit kan door 
gesprekken met de spelers en/of de ouders. Hierdoor wordt het eenvoudiger in te spelen op eventuele probleemsituaties. De 
jeugdspelers moeten ook worden aangemoedigd om over mogelijke problemen te praten. Dit kan in eerste instantie met de 
eigen trainer en/of leider, maar ook met de betreffende jeugdcoördinator.  
 
Bij de junioren is het wenselijk dat de verantwoordelijke trainer periodiek individuele gesprekken houdt, om ontwikkelingen 
(thuis, op school en qua voetbal) met de betreffende speler door te nemen. 
 
 

4.3 Begeleiding bij de overgang van junioren naar senioren 
 
Traditioneel blijkt de overgang van junioren naar senioren een lastige stap. In het verleden zijn veel spelers om uiteenlopende 
redenen in deze fase afgehaakt. 
 
Het jeugdbestuur streeft ernaar dat in een vroeg stadium door de jeugd coördinator A, TCJ, trainers A-jeugd een selectie wordt 
gemaakt van spelers die in aanmerking komen voor een plaats in de A- of B-selectie bij de senioren. 
 
Met spelers die niet in aanmerking komen voor een plaatsing in de A- of B-selectie wordt in de loop van het seizoen individueel 
besproken wat een passend elftal voor de speler kan zijn. Daarbij kan van belang zijn of de speler daar met één of meerdere 
vrienden kan samenspelen. Om de speler te laten wennen wordt de hij al vroegtijdig in staat gesteld een aantal wedstrijden mee 
te spelen. 
 
Na de overgang naar de senioren wordt zoveel mogelijk bewaakt dat de overgekomen speler zoveel mogelijk de kans krijgt zich 
te bewijzen. Jeugdige spelers krijgen, na hun overgang naar de senioren, nogal eens te maken met een terugval. In een 
dergelijke situatie moet worden vermeden dat de betreffende speler direct op de reservebank verdwijnt. Dat is immers funest 
voor zijn zelfvertrouwen. Hiervoor moeten sluitende afspraken worden gemaakt tussen de jeugd coördinator A, technisch 
coördinator, het TCJ en de verantwoordelijke trainers. 
 
 

4.4 De lichamelijke gezondheid van jeugdvoetballers 
 
Ten aanzien van de lichamelijke gezondheid geldt dat deze altijd voorop moet staan. Dat betekent dus dat geblesseerde 
spelers niet worden opgesteld als dit vanuit een medisch oogpunt niet verantwoord is. Tevens dient overbelasting van spelers te 
worden vermeden.  
Als er sprake is van een blessure, is de directe behandeling in eerste instantie een verantwoordelijkheid van trainer of leider. 
Zonodig kan de betreffende jeugdspeler met een specifiekere hulpvraag terecht bij de verzorger, die op dinsdag en 
donderdagvonden (en bij thuiswedstrijden van het eerste elftal op zaterdag) aanwezig is. Bij ernstiger letsel, of het vermoeden 
daarvan, wordt de huisarts ingeschakeld, en/of aan de ouders geadviseerd deze zo spoedig mogelijk te bezoeken  
 
Met betrekking tot de revalidatie worden spelers zoveel mogelijk aangemoedigd om zo snel mogelijk, in aangepaste vorm, mee 
te gaan trainen. Uiteraard voor zover de blessure dit toelaat. 
 
Voor wat betreft de persoonlijke verzorging is het beleid op FC Horst dat het wenselijk is dat er wordt gedoucht na de trainingen 
en wedstrijden. Het adviseren over de juiste voeding, gezonde levensstijl, kleding en verzorging ten aanzien van voetballen is in 
eerste instantie een taak van trainers en leiders. 
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5. Werving en opleiding van jeugdkader 
 
 
5.1 Profielschets van jeugdkaderleden 
 
De jeugdleider en/of trainer moet zich realiseren dat hij/zij met jeugd werkt en derhalve van hem/haar verwacht wordt zich 
verantwoordelijk te gedragen en het goede voorbeeld te geven. Ook wil FC Horst een sportieve, nette, vriendelijke en gezellige 
vereniging zijn. Van diegene die FC Horst vertegenwoordigt wordt verwacht dat hij/zij zich correct gedraagt. 
 
Meer concreet betekent dit dat de jeugdleider of train(st)er: 

- Om kan gaan met de jeugd die aan hem/haar toevertrouwd wordt. 
- Op de hoogte is van de basisprincipes van het spel en is staat is deze kennis over te brengen op de aan hem/haar 

toevertrouwde spelers. 
- Op de hoogte is van de leeftijdsspecifieke kenmerken van de jeugd waarmee hij/zij werkt en in staat is 

overeenkomstig te handelen. 
- Kennis heeft van interne en externe regels inzake het omgaan met materialen, trainingen, het organiseren van 

vervoer, invulling van wedstrijdformulieren, etc. 
- Zich representatief gedraagt en zich bewust is van zijn/haar voorbeeldfunctie. 
- Naast het voor prestatieve ook aandacht heeft voor de sociale aspecten van de sport. 
- In het bezit is van een Verklaring Omtrent Gedrag 

 
 
5.2 Het werven van nieuwe jeugdleiders en –trainers 
 
Bij de werving en selectie van jeugdtrainers kan een onderscheid worden gemaakt tussen trainers bij de niet-selectie teams 
enerzijds en trainers van selectie teams anderzijds. 
 
Voor wat betreft de trainers en leiders bij de niet-selectie teams wordt in eerste instantie getracht te putten uit clubleden die een 
binding hebben met de betreffende leeftijdscategorie. Veelal betreft het een ouder die actief is (geweest) binnen de vereniging. 
Ook oudere jeugdleden en jongere seniorenspelers worden zoveel mogelijk betrokken bij de begeleiding van de kleinere jeugd, 
meestal in de rol van (assistent) trainer. Het streven is om op elk team een combinatie aan te stellen van een volwassen 
(hoofd)trainer met een (assistent)trainer uit de eigen jeugd. 
 
Voor wat betreft de trainers bij de selectie teams wordt ook ‘extern’ geworven. Omdat het in de praktijk moeilijker blijkt ouders te 
vinden die een actieve rol willen spelen bij de begeleiding van deze teams wordt ook breder gezocht binnen de vereniging naar 
geschikte kandidaten die op kunnen treden als leid(st)er. 
 
Het werven van trainers voor de selectieteams gebeurd door de TCJ, het werven van de trainers voor de niet-selectie teams 
gebeurd in samenspraak TCJ en Jeugdbestuur. 
 
 

5.3 Interne en externe opleidingsmogelijkheden 
 
FC Horst streeft er naar dat iedere trainer en leider gekwalificeerd is. Hiertoe stelt de vereniging jaarlijks een aantal 
opleidingsmogelijkheden beschikbaar. 
 
Belangstellenden kunnen ook deelnemen aan een relevante KNVB-cursus, zoals Jeugdleider, JVT (of één van de 
onderliggende modules) of Jeugdkeeperstrainer, zoals deze in KNVB verband worden georganiseerd. Voor de laatste twee 
geldt dat deze door FC Horst worden vergoed op voorwaarde dat de deelnemer zich bereidt verklaart gedurende tenminste 
twee jaar als trainer te verbinden aan FC Horst. 
 
De trainers van de E en de F krijgen de zogenoemde ‘train de trainer’ avonden. De trainers worden daarnaast begeleidt door de 
senior trainers. 
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6 Taken en verantwoordelijkheden van jeugdleiders en -trainers 
 
 

6.1 Taken en verantwoordelijkheden van het jeugdbestuur 
 
Het jeugdbestuur is verantwoordelijk voor de beleidsmatige zaken rondom het jeugdvoetbal. 
Het jeugdbestuur is tevens bevoegd om: 

- Vriendschappelijke wedstrijden en toernooien te regelen. 
- (Club)scheidsrechters aan te stellen indien de KNVB hierin niet voorziet. 
- Wedstrijden te annuleren. 
- Op zaterdag en door de week de ontvangst van gasten en scheidsrechters te regelen. 
- Regelmatig overleg te plegen met trainers/leiders om er o.a. zorg voor te dragen dat elftallen zaterdags compleet zijn. 
- Alle voetballende nevenactiviteiten betreffende de jeugd te coördineren, dit in samenspraak met de 

activiteitencommissie van FC Horst. 
- Zaken op het gebied van Public Relations te coördineren en overleg te voeren hierover met betrokken instanties. 

 
Het jeugdbestuur vergadert eens per maand. 
 
Hieronder een omschrijving van de functies en taken die daarbij horen: 
 
Voorzitter: 
Is bestuurlijk verantwoordelijk voor de algehele gang van zaken betreffende het jeugdvoetbal. Hij heeft in verband hiermee ook 
zitting in het bestuur van FC Horst. 
 
De taken van de voorzitter bestaan uit: 

- Maakt deel uit van het jeugdbestuur. 
- Vertegenwoordigen van het jeugdbestuur in het hoofdbestuur en het bijwonen van de vergaderingen. 
- Coördineren van de diverse bestuurstaken. 
- Zit bijeenkomsten van het jeugdbestuur voor. 
- Evalueren van jeugdbestuurstaken en leden. 
- Is verantwoordelijk voor het wedstrijdgebeuren, zowel door de week als op zaterdag. 
- Houdt toezicht op alle (neven)activiteiten. 
- Verzorgt samen met de secretaris de public relations betreffende de jeugd (in overleg met het bestuur). 
- Onderhoudt noodzakelijke contacten binnen en buiten de vereniging. 
- Opstellen, uitvoeren en uitdragen van het JBP. 

 
Vicevoorzitter: 
Is bestuurlijk medeverantwoordelijk voor de algehele gang van zaken betreffende het jeugd- en dames/meisjesvoetbal. 
 
De taken van de vicevoorzitter bestaan uit: 

- Maakt deel uit van het jeugdbestuur. 
- Ondersteunen van de voorzitter en wanneer nodig optreden als plaatsvervanger. 
- Coördineren van de diverse bestuurstaken. 
- Evalueren van jeugdbestuurstaken en leden. 
- Houdt toezicht op alle (neven)activiteiten. 
- Verantwoordelijk voor de door het jeugdbestuur uitgebrachte documentatie (JBP, etc.) 
- Onderhoudt noodzakelijke contacten binnen en buiten de vereniging. 
- Opstellen, uitvoeren en uitdragen van het JBP. 

 
Secretaris 
Verantwoordelijk voor de inkomende en uitgaande post en de verdeling hiervan, tevens de verslaglegging van vergaderingen 
d.m.v. de actiepuntenlijst. 
 
De taken van de secretaris bestaan uit: 

- Maakt deel uit van het jeugdbestuur. 
- Verzorgt samen met de voorzitter de public relations betreffende de jeugd. 
- Verzorgen van de correspondentie (post en e-mail) binnen het jeugdbestuur. 
- Jeugdbestuur vergaderingen uitschrijven i.o.m. de voorzitter en het organiseren van de vergaderingen. 
- Notuleren en maken van een actiepuntenlijst n.a.v. vergaderingen van het jeugdbestuur en het bewaken hiervan. 
- Actualiseren van jaarkalender en het bewaken hiervan. 
- Vervangen van de voorzitter bij afwezigheid. 
- Uitvoeren en uitdragen van het JBP. 
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Wedstrijdsecretaris jeugd 
Is verantwoordelijk voor de gehele gang van zaken rondom de wedstrijden van de jeugd en dames/meisjes, die in competitie- , 
beker- en vriendschappelijk verband worden gespeeld. 
 
 
De taken van de wedstrijdsecretaris bestaan uit: 

- Maakt deel uit van de jeugdafdeling FC Horst 
- Wordt minimaal 2 x per jaar uitgenodigd om deel te nemen aan een vergadering van het jeugdbestuur. 
- Toezicht houden op het gehele wedstrijdgebeuren, zowel door de week als op zaterdag. 
- Verzorgen van het wedstrijdprogramma van de jeugd, zowel door de week als op zaterdag. Dit i.o.m. de 

wedstrijdsecretaris senioren. 
- Zorgen voor aan- en afmeldingen van teams bij de KNVB. 
- Checken of alle thuiswedstrijden zijn voorzien van een scheidsrechter. 
- Regelen van alle zaken omtrent wedstrijdplanning van de jeugd-, dames- en meisjeselftallen (vriendschappelijke 

wedstrijden, formulieren e.d.). 
- Zorg dragen voor de juiste afhandeling wedstrijdformulieren. 
- Kantinepersoneel tijdig inlichten omtrent oefen- en vriendschappelijke wedstrijden. 
- Overleggen met de wedstrijdsecretaris senioren. 
- Optreden als aanspreekpunt voor de KNVB, waarbij te denken valt aan het verzetten van wedstrijden, niet kloppende 

uitslagen, etc. 
- Zorg dragen voor de keuring van de velden, i.o.m. de desbetreffende consulent van de KNVB. 
- Uitvoeren en uitdragen van het JBP. 

 
Jeugdcoördinator 
Is verantwoordelijk voor de uitvoering van het technisch beleid van de onder zijn verantwoording vallende leeftijdscategorie. 
Verzorgt een goede communicatie tussen het jeugdbestuur, trainers, leiders, jeugdspelers. 
 
De taken van de jeugd coördinator bestaan uit: 

- Maakt deel uit van het jeugdbestuur. 
- Pleegt regelmatig overleg met leiders. 
- Pleegt regelmatig overleg met de wedstrijdsecretaris jeugd. 
- Coördineert cursusdeelname jeugdtrainers/jeugdleiders (Jeugdvoetbaltrainer, sportspelleider). 
- Uitvoeren en uitdragen van het JBP. 
- Uitvoering geven aan het “Jeugd Opleidingsplan”. 
- Verzorgen van de overleggen met de leiders/trainers en vastleggen van afspraken en verspreiding hiervan 
- Aanmelden via de coördinator van betreffende leeftijdsgroep, via de website. 

 
Jeugdcoördinator 4 t/m 6 jarigen 
Is verantwoordelijk voor het beleid en de gang van zaken binnen de pupillen afdeling binnen het jeugdbestuur. 
 
De taken van de jeugd coördinator 4 t/m 6 jarigen bestaan uit: 

- Maakt deel uit van het jeugdbestuur. 
- Vertegenwoordigt hierin de pre-pupillen afdeling van de vereniging. 
- Pleegt regelmatig overleg met leiders. 
- Coördineert cursusdeelname jeugdtrainers/jeugdleiders (Jeugdvoetbaltrainer, sportspelleider). 
- Organiseert specifieke activiteiten voor pupillen, zoals een pupillen spelmiddag, en 4 tegen 4 competitie. 
- Uitvoeren en uitdragen van het JBP. 

 
 
 

6.2 Taken en verantwoordelijkheden van jeugdleiders 
 
De jeugdleider is verantwoordelijk voor de begeleiding  van het elftal.  
 
Concreet heeft de jeugdleider het volgende takenpakket: 

- Begeleidt het betreffende elftal op zaterdag. 
- Is (zoveel mogelijk) aanwezig bij de trainingen. 
- Geeft aanwijzingen tijdens de wedstrijd bij afwezigheid van de trainer. 
- Assisteert zo nodig bij het aan- en uitkleden (pupillen). 
- Overlegt met de trainer over de opstelling. 
- Overlegt met de coördinator waaronder hij ressorteert. 
- Overlegt met de spe(e)l(st)er en/of ouders. 
- Zorgt voor invulling van het digitale wedstrijdformulier. 
- Zorgt voor aanwezigheid van tenues en andere noodzakelijke materialen (intrapballen, waterzak, etc.). 
- Zorgt voor de tenues (inclusief was schema) 
- Regelt rijschema’s 
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7 Communicatie binnen de jeugdafdeling 
 
 

7.1 Overzicht overlegsituaties 
 
Binnen FC Horst zijn er diverse overlegsituaties. Zo ook voor de jeugdafdeling. Hieronder een overzicht van de formele 
overlegsituaties. Het spreekt voor zich dat er daarnaast ook tal van meer informele overlegsituaties zijn. Het voert te ver om 
deze ook op te sommen. 
 
Jeugdbestuur 
Het jeugdbestuur vergadert maandelijks. Daarnaast is er de mogelijkheid om een gast uit te nodigen indien er een relevant 
agendapunt is. 
 
Bijeenkomsten met jeugdleiders en –trainers 
Worden bij voorkeur twee keer per jaar gehouden. Eén keer in de eerste seizoenshelft en één keer in de tweede seizoenshelft. 
Naast de trainers zijn namens het jeugdbestuur aanwezig: voorzitter en/of vicevoorzitter en de desbetreffende jeugd 
coördinator(en). 
 
Toernooiencommissie 
De toernooicommissie komt in principe maandelijks bijeen onder leiding van de wedstrijdsecretaris. Daarnaast wordt er extra 
bijeenkomsten gehouden in oktober (i.v.m. bezoek aan de zgn. toernooienbeurs) en in april (i.v.m. de toernooien welke in mei 
plaatsvinden). 
 
Technische Commissie Jeugd 
De TCJ vergadert maandelijks onder leiding van Bestuurslid Technische Commissie Hoofdbestuur. De TCJ leden zijn hierbij 
aanwezig en het Hoofd Opleidingen Jeugd. Daarnaast is er de mogelijkheid om een gast uit te nodigen indien er een relevant 
agendapunt is. 
 

7.2 Dialoog met de ouders 
 
Er is geen sprake van structureel overleg met ouders. Dit vindt doorgaans op ad hoc basis plaats, indien de situatie daarom 
vraagt. Dit kan dan overleg betreffen van de leider en/of trainer, maar er kan ook sprake zijn van overleg met één of meer 
vertegenwoordigers van het jeugdbestuur. 
 
 

7.3 Informatievoorziening 
 
De leden van FC Horst ontvangen jaarlijks een presentatiegids met daarin de meest actuele informatie aangaande alle 
geledingen binnen de vereniging. 
 
Periodiek verschijnt de YEN (Young Eagles Nieuwsbrief) met daarin mededelingen vanuit het jeugdbestuur. 
 
De website van de vereniging www.fchorst.nl, waar informatie op te vinden is, waaronder het wedstrijdprogramma, 
wedstrijdverslagen, nieuws, enz.. 
 
 

7.4 Deelname van jeugdleden 
 
Er is een structurele inspraakmogelijkheid voor de jeugd bij FC Horst. Jeugdleden worden enigszins actief betrokken bij het 
opstellen van beleid. Tot dusver kunnen jeugdspelers via leider/trainer, dan wel rechtstreeks bij het jeugdbestuur te kennen 
geven wat hun ideeën zijn en middels een formulier (per team) twee volwassenen stemgerechtigd maken voor de duur van een 
seizoen. Ook worden jeugdspelers betrokken bij activiteiten t.b.v. de jeugdafdeling, door wedstrijdjes bij de pupillen te fluiten of 
als assistent trainer/leider bij een pupillenelftal te op te treden. 
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8 Activiteiten binnen de jeugd van FC Horst 
 
 

8.1 Trainingen en wedstrijden 
 
Trainingen 
Vanaf de JO08 wordt twee keer per week getraind. De training vangen medio augustus aan en eindigen in de laatste week van 
mei. De trainingsduur wordt min of meer overeenkomstig de wedstrijdduur bepaald. 
 
Wedstrijden 
Getracht wordt alle elftallen zoveel mogelijk eens per week te laten voetballen. Voorafgaand aan de competitie door het spelen 
van oefenwedstrijden, respectievelijk deelname aan de bekercompetitie. Of een elftal wordt ingeschreven voor de 
bekercompetitie is ter beoordeling aan de betreffende trainer. Na de competitie wordt, afhankelijk van de einddatum nog een 
enkele vriendschappelijke wedstrijd gespeeld c.q. deelgenomen aan jeugdtoernooien, hetzij bij de eigen vereniging of elders. 
 
Vanwege de indeling in de regio Oost is er sprake van een winterstop gedurende. Het jeugdbestuur van FC Horst is geen 
voorstander van een dergelijke lange wintersop. Daarom worden gedurende de winterstop alternatieve activiteiten 
georganiseerd. Deze vinden plaats in de vorm van zaalvoetbal in eigen regie en deelname aan zaalvoetbaltoernooien (met 
name voor de pupillen). Daarnaast wordt in overleg met enkele verenigingen in de regio een uitwisselingsprogramma opgesteld, 
waardoor er diverse vriendschappelijke wedstrijden op het veld kunnen worden gespeeld. 
 
Het streven is nadrukkelijk dat ieder elftal iedere zaterdag actief is op de een of andere manier. Dit geldt ook bij afgelastingen. 
Indien er geen alternatieve activiteit voorhanden is wordt gewoon getraind!  
 
 

8.2 Nevenactiviteiten 
 
Naast deelname aan de reguliere competities, inclusief oefenwedstrijden organiseert FC Horst ook nog andere activiteiten t.b.v. 
van haar jeugdleden. Het betreft hier verschillende voetbalactiviteiten, sportieve activiteiten en sociale activiteiten.  
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9 Randvoorwaarden voor de uitvoering van het jeugdbeleidsplan 
 
 

9.1  De financiële positie van de jeugdafdeling bij FC Horst 
 
De jeugdafdeling is qua financiën volledig afhankelijk van het hoofdbestuur. Alle middelen worden verstrekt vanuit het 
hoofdbestuur. Tevens wordt verantwoording afgelegd aan het hoofdbestuur door de jeugdvoorzitter. 
 
Vanuit de jeugdafdeling worden wel acties ondernomen ter versteviging van de financiële positie van de jeugd. De gelden die 
daarmee verzameld worden, komen direct ten goede van de jeugdafdeling. 
 

9.2  Materialen en accommodatie 

 
Ieder elftal heeft de beschikking over de noodzakelijke middelen om adequaat te kunnen voetbalen of trainen. Per elftal zijn de 
volgende middelen beschikbaar: 

- Wedstrijdtenues (shirts, broekjes en kousen). 
- Waterzak drinkbus(sen) en spons. 
- Intrapballen en ballennet. 
- Trainingsballen. 
- Hesjes. 
- Een toegewezen kleedkamer (op trainingsavonden). 
- Een aangewezen trainingsveld met verlichting. 
- Hoedjes/pionnen. 
- Oefengoals (wedstrijdgoal en/of pupillengoals en kleine goaltjes van ca. 80 cm x 150 cm). 

 
Sommige teams hebben de beschikking over extra materiaal, zoals trainingspakken, tassen en jassen. Deze zaken zijn echter 
niet standaard en worden slechts verstrekt via tussenkomst van het bestuurslid sponsorzaken en/of de materiaalbeheerder. 
 
Bij onvoldoende aanwezige middelen kan de trainer/leider contact opnemen met het jeugdbestuur of de materiaalbeheerder. 
Daarna zal bezien worden of en in hoeverre aan de betreffende vraag kan worden voldaan. 
 


