
NOTITIE IJVV en JEUGDOPLEIDING 

 

IJVV wil jeugd opleiden tot volwaardige voetballers. IJVV wil dit doen vanuit haar eigen identiteit. In 
onderstaand document zijn de belangrijke pijlers opgenomen, die voor de club IJVV kenmerkend 
genoemd mogen worden. Hieraan mogen de kinderen zelf, de ouders, maar ook de begeleiders en 
overige vrijwilligers de werkelijkheid van trainingen en wedstrijden spiegelen.  

 

Genoemde pijlers zijn;  

*  Beleidsplan IJVV  “Samen vooruit 2016”, 

* Uitgangspunten jeugdbegeleiding IJVV en 

* Gedragsregels sportiviteit en respect (zoals aangegeven op het sportpark) 

 

BELEIDSPLAN IJVV    “Samen vooruit  2016” 

 

Visie en missie van IJVV 
 
IJVV is een grote vereniging met bijna 900 leden. Dit noodzaakt ons om efficiënt en effectief te besturen 
en organiseren. Een zekere mate van professionalisering is daarbij onvermijdelijk. Daarbij willen we ons 
geheel eigen karakter, het ‘wij-gevoel’ gebaseerd op de tradities van IJVV als een familieclub, vasthouden.  
 
IJVV-ers dienen zich te gedragen zoals past binnen dit karakter, met respect voor de scheidsrechter, de 
tegenstander, de medespelers, de leidinggevenden en elkaar.  
 
Visie  
IJVV wil een bloeiende familie vereniging zijn met de gezonde ambitie om op een zo hoog mogelijk niveau 
te voetballen en tegelijkertijd om mensen te verenigen en te verbinden.  
Hierbij vooral inspelend op de behoeften van de leden en veranderingen in de maatschappij.  
 
Missie  
IJVV is een grote, gezellige voetbalbalclub voor jeugd-, heren- en vrouwenvoetbal waar prestatief en 
recreatief voetbal prima samengaan en acceptatie en onderling respect vanzelfsprekend is. De vereniging 
draait op inzet van vrijwilligers en vindt het belangrijk dat een ieder de gelegenheid krijgt op zijn eigen 
wijze deel uit te maken van de vereniging. De ledenbetrokkenheid wordt zo optimaal benut. 
 
IJVV streeft er naar om hiervoor een gestructureerde omgeving aan te bieden waarbinnen de leden, 
afgestemd op hun individuele mogelijkheden en wensen, zich optimaal kunnen ontwikkelen op sportief 
en sociaal vlak. 
 
UITGANGSPUNTEN JEUGDBEGELEIDING IJVV 

IJVV is een voetbalvereniging, die kinderen wil opleiden en begeleiden, teneinde ze een waardevolle tijd 

als voetballer te geven.   

‘Voetbal is emotie’ is een voetbalwaarheid waar kinderen vervolgens mee te maken krijgen; het tijdens de 

wedstrijd reserve staan, de onrechtvaardig aanvoelende beslissingen van de scheidsrechter, het ingedeeld 

worden in een lager team dan gedacht, je plek zoeken in je elftal en het aanlopen tegen je eigen 

beperkingen tijdens trainingen zijn nu eenmaal het voetbal eigen. IJVV kan dit niet voorkomen, maar stelt 

zich als doel om dit zo goed mogelijk te begeleiden, waarbij elk kind serieus genomen wordt.  

Van trainers, leiders en overige begeleiders van IJVV mag verwacht worden, dat ze handelen in het belang 

van het kind, van het elftal en van de vereniging en dat ze geacht worden de kinderen mee te nemen in 

dat proces. Het uitleg geven over de keuzes, die dan gemaakt worden, hoort hierbij. 

Onderdeel van het voetbal is de indeling van het kind in de elftallen, al naar gelang de aanwezige 

kwaliteiten. IJVV wil dit objectief doen, na zorgvuldige afweging door meerdere, bij de leeftijdslichting 



betrokken functionarissen. Het uitgangspunt hierbij is om de plek voor het kind te vinden, die het beste 

past bij zijn kwaliteiten en zijn beleving als voetballer. Sociale aspecten kunnen en mogen hierbij van 

invloed zijn. Ook hierbij mag uitleg gevraagd worden van de gemaakte keuzes.  

Na de hiervoor genoemde indeling ontstaat er een rangschikking in elftallen. IJVV erkent deze 

rangschikking, maar beseft tegelijkertijd dat dit geen rangschikking dient te zijn in de zorg en 

zorgvuldigheid, waarop elk elftal recht heeft. Tegelijkertijd dient vastgesteld te worden dat de 

belangstelling van toeschouwers, sponsors, maar ook van trainers en begeleiders groter wordt, naarmate 

het spelniveau stijgt. Ook dit is een gegeven, dat IJVV niet kan veranderen binnen het voetbal. Wel 

spreekt IJVV de doelstelling uit, dat ze de zorg en aandacht wil verschaffen, die passend is bij de behoeftes 

en beleving van elk jeugdelftal, in het besef dat ze (deels) aangewezen is op vrijwilligers. 

IJVV hecht er aan dat het opleiden en begeleiden van kinderen op een open en respectvolle sfeer 

plaatsvind. Van functionarissen van de club verwacht IJVV een bepaald voorbeeldgedrag in de omgang 

met de spelers, tegenstanders en officials. Uitgangspunt hierbij is dat bij een ieder de wil om te winnen 

aanwezig geacht wordt, maar dat verliezen (en gelijkspelen) realiteiten zijn, die geen reden mogen zijn tot 

ongewenst gedrag. Vloeken, schelden en kleineren door haar functionarissen zijn altijd ongewenst en 

kunnen gerapporteerd worden aan het bestuur.  

Voetbal is een teamsport. Van het team verwachten we de wil om te winnen. Hierdoor kan het belang van 

een individuele speler ongeschikt lijken aan het resultaat. IJVV is zich bewust van deze ‘voetbal eigen’ 

spagaat en vraagt haar trainers en leiders hier zorgvuldig mee om te gaan en situaties te voorkomen zoals 

het veelvuldig reserve staan van dezelfde speler(s) en spelers te rangschikken als belangrijk en niet 

belangrijk.  

Hier in, maar in alle teamaangelegenheden dient, voor zover mogelijk, gelet te worden op het welzijn van 

het kind. Ervaart het kind de omgang met functionarissen of met zijn elftal als negatief, dan dient er 

moeite gedaan te worden, om dit weg te nemen. Het alert zijn op dit soort zaken hoort bij de taken van 

de elftal begeleiding. 

Van de ouders verwacht IJVV dat ze zich bewust zijn van de uitgangspunten van het voetbal op zich, zoals 

hierboven omschreven en dat ze de gedragsregels van IJVV onderschrijven, zoals die op het sportpark 

zichtbaar gemaakt zijn. Van IJVV mogen ze verwachten dat de keuzes, die betreffende hun kind gemaakt 

zijn, uitgelegd worden, wanneer dat aan hun kind onvoldoende gedaan is. 

Gedragsregels sportiviteit en respect 
 

• Speel met respect voor jezelf, je teamgenoten en je tegenstanders, 

• Accepteer de beslissing van de scheidsrechter en grensrechter, 

• Respecteer je tegenstander, maak geen discriminerende opmerkingen, 

• Bedenk dat kinderen voetballen voor hun plezier, niet voor het uwe, 

• Steun uw kind en lever geen negatieve kritiek als het een fout heeft gemaakt en de wedstrijd 
wordt verloren. Steun positief. 

• Waardeer de vrijwilliger die het mogelijk maakt dat er gevoetbald wordt, 

• Veroordeel elke vorm van geweld, 

• Geef het juiste voorbeeld.  
 

Met vriendelijk groet, 

Voetbalvereniging IJ.V.V.  


