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1.Inleiding

1.1. Algemeen
Er zijn veel redenen aan te voeren om te gaan voetballen en lid te worden van een
voetbalclub. Waar de een overtuigd is profvoetballer te worden zit een ander op voetbal
omdat een vriendje er ook op zit. Dit grote verschil vind je ook terug op het veld. De ene
speler zal zich voor 100% inzetten voor een goed resultaat en slaat geen training over, terwijl
een teamgenootje misschien een overvliegend vliegtuig veel interessanter vindt. Hoe kun je
als club voor beiden een platform bieden waar zij zich gewaardeerd voelen en kunnen
groeien zowel als sporter en als persoon? Dat zien wij als onze uitdaging.

1.2 Uitgangspunten beleid jeugdbestuur V.V.Kamerik
Om als club dit platform te kunnen bieden en tot uitwerking te laten komen heeft het
Jeugdbestuur [JB] de volgende 4 uitgangspunten geformuleerd.

1 Onze voetballers
Op de eerste plaats komen onze voetballers. De V.V.Kamerik- voetballer is de belangrijkste
troef van de club en is de reden dat de club bestaat. Onze primaire gedachte hierbij is dat
binnen de mogelijkheden van de club, niets in de weg mag staan van de ontwikkeling van
onze voetballers, als team maar ook als individuele speler. Onze voetballers worden
aangemoedigd om te spelen naar ‘kunnen’ (op niveau maar binnen hun fysieke limieten)
vanaf de D-klasse. Pupillen waar dit voor speelt kunnen zodoende aangemoedigd worden
om trainingen bij een team van een hoger niveau of in een oudere leeftijdsgroep te volgen.
De trainer, coaches en leiders vormen hierin de belangrijkste spil om deze gedachte uit te
dragen naar hun spelers en waar mogelijk, hen hierin aan te sturen.

2 Teamwork leidt tot succes
V.V.Kamerik streeft ernaar dat er een hechte band tussen de spelers binnen een team groeit.
De aansturing en basis hiervoor ligt opgesloten in ons beleidsplan voor de jeugd en de
ontwikkeling die wij als club voor ogen hebben behorende bij het niveau waarin de speler
geplaatst is (zie, indeling). Naast teamwork binnen het elftal hecht V.V.Kamerik ook groot
belang aan teamwork tussen de trainers, spelers, coaches, ouders en andere leden van de
club. We moeten op elkaar kunnen bouwen en elkaar steunen om ons gezamenlijke doel -
het succes van onze voetballers - jong en oud – te realiseren.

3 Sportief succes door inspanning en toewijding
Onze voetballers zullen worden aangespoord met het feit dat alles mogelijk is met de juiste
hoeveelheid inspanning en toewijding. Trainers en leiders werken hierbij inspirerend door de
progressie van iedere individuele voetballer te evalueren met behulp van de
spelervolgkaarten. Verder zullen initiatieven en inzet van hun spelers aangemoedigd worden
en waar mogelijk gefaciliteerd worden.

4 Gemeenschappelijk doel
Belangrijk voor het succes binnen onze club is dat wij allen dezelfde “taal” spreken en
eenzelfde invulling geven aan ons gemeenschappelijk doel. Spelers, trainers, leiders en
andere relevante vrijwilligers moeten bekend zijn met het beleid, trainingsprogramma,
onderling uitwisselbaar zijn, elkaar kunnen ondersteunen en eenzelfde V.V.Kamerik visie
binnen en buiten de club uitdragen.
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2.Doelstellingen

2.1 Doelstellingen V.V.Kamerik
De vereniging wil zich profileren als een middelpunt in de Kamerikse samenleving waar
mensen met elkaar sporten, elkaar ontmoeten, respectvol met elkaar omgaan en waar onze
normen en waarden worden nageleefd. Het sociale karakter hebben wij binnen onze
vereniging hoog in het vaandel staan.

Hoofddoel van V.V. Kamerik: Elke speler op het eigen niveau met plezier te laten sporten,
hierbij streeft V.V.Kamerik ernaar om minimaal te spelen op het niveau van 3de-klasse.

2.2 Doelstellingen Jeugdafdeling
Het jeugdbestuur van V.V. Kamerik tracht middelen aan te reiken om iedereen op zijn of
haar niveau met plezier te laten sporten. Bij deze middelen kun je denken aan trainers,
leiders en trainingsfaciliteiten en materialen. In het hoofdstuk over leiders, trainers en
indeling wordt hier verder op ingegaan.

2.3 Doelstellingen elftal opbouw en indeling
- plezier in het voetballen;
- het mentaal en fysiek ontwikkelen van jeugdspelers
- voetbalkwaliteiten tot een hoger niveau brengen
- functioneren in teamverband
- indeling in competitie klasse op basis van inschatting kwaliteit elftal.
- sturen op de afgesproken gedragsregels binnen de V.V.Kamerik
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3.Speelwijze en training bases

3.1 Speelwijze
Voorkeur van het jeugdbestuur is om elk team binnen de vereniging volgens een vaste
opstelling te laten voetballen. Zo weet iedere speler als hij invalt bij een ander team precies
wat er van hem wordt verwacht.

3.2 Training Bases
Als basis gedachte voor de training en ontwikkeling van de jeugd hanteren we per klasse de
volgende stellingen;

F ‘FUN-plezier’ - in spel en training.
E ‘FUN-deringen’ + basis elementen en leren om te trainen.
D ‘Gouden’-leeftijd – om te leren.

Naast basiselementen van het spel nu ook positiespel en tact aan de orde.
C ‘Training to Train’- uitdiepen van de training.
B-A ‘Training to Compete’

3.3 F & E teams
- In deze leeftijdsgroep staat plezier voorop.
- Bij de F en E worden de spelervolgkaarten ingevuld – hoofdzakelijk bedoeld om de

progressie te evalueren en waar nodig de trainingen bij te sturen
- Indeling gaat bij deze klassen volgens leeftijd. Het prestatieve is op deze leeftijd van

ondergeschikt belang.
- De 1ste-jaars F-pupillen krijgen geen echte taken in het veld. Iedereen mag gewoon

lekker ruiken aan het voetballen.
- De 2de-jaars F-pupillen krijgen al iets meer taken tijdens de wedstrijden. Deze taken

krijgen sterker de aandacht na de winterstop om zo de overstap naar de E- pupillen
gestructureerd in te leiden. Dit is dan ook een van de aandachtspunten in de
spelervolgkaarten voor dat moment.

- Vanaf dit niveau en verder in de E is het belangrijk om de spelers op zoveel mogelijk
posities te laten voetballen. Zo kunnen zij zich ontwikkelen en ontdekken wat ze het
leukst vinden.

- Door te rouleren qua opstelling wordt het voor de trainers/leiders mogelijk de
spelers individueel beter te evalueren. Ander voordeel is dat de spelers leren inzien
wat andere posities/functies in het veld inhouden en met zich meebrengen. Het
verhoogt niet alleen hun flexibiliteit maar ook begrip voor hun teamgenoten in een
later stadium.

- Voorkeur spelsysteem 1-3-3.
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3.4 D teams
- Startpunt is dat de D-klasse voor het eerst uitkomt op volledig veld. Naast vaste

positie en buitenspel moet tact en de voorkeur opstelling van V.V.Kamerik getraind
worden

- Spelen naar kunnen -op niveau- wordt hier in de praktijk gebracht.
- Invloed spelervolgkaarten, evaluatie trainer en leiders, naast mening van de speler

zelf hebben directe invloed op het team waarin de pupil speelt.
- Voorkeur voor 1-4-3-3 systeem. Uiteindelijk positiespel afh. van kwaliteiten team.
- Positiespel waarop getraind wordt gaat in overleg met aangestelde trainer bij A-

team. Uiteindelijk zullen de kwaliteiten in het team de opstelling – positiespel
bepalen.

- Meer en meer een vaste keeper opstellen

3.5 C, B, A teams
- C: vaststelling posities per speler afgestemd op spelsysteem A en B team
- Voorkeur voor 1-4-3-3 systeem afhankelijk van kwaliteit en capaciteit van de spelers
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4. Gedrag
V.V.Kamerik wil er aan bijdragen dat onze leden met plezier kunnen voetballen en zich
verder kunnen ontwikkelen. Normen en waarden bij de beoefening van de voetbalsport
vinden we belangrijk. V.V Kamerik wil actief werken aan de bewustwording bij spelers,
begeleiders, trainers, en ouders/verzorgers op dit vlak. Het moet een ontmoetingsplaats zijn
en blijven waar sporters gezamenlijk met plezier en voldoening kunnen voetballen. Dit
vraagt om duidelijke gedragsregels. Hiervoor zijn gedragsregels opgesteld die hierbij kunnen
helpen

4.1 Algemene gedragsregels
De gedragsregels zijn vermeld in bijlage 3“Gedragsregels V.V.Kamerik”
Voorafgaand aan het nieuwe seizoen wordt per team een bijeenkomst gepland door
leider/trainer, waarin de afspraken worden doorgenomen en waarin iedereen met elkaar
kan kennismaken. Op de bijeenkomst moet ook duidelijk worden gemaakt welke sancties er
eventueel kunnen komen als iemand regelmatig de regels niet volgt.

4.2 Verklaring Omtrent Gedrag/ Omgangsvormen
Als bestuur van de jeugd hebben wij ervoor gekozen om niet in te gaan op het advies om
voor iedere vrijwilliger die zich inzet voor onze pupillen, een VOG (Verklaring Omtrent
Gedrag) aan te vragen. Wij zijn van mening dat ons clubbeleid zodanig ingericht moet zijn
dat eventueel ongewenst gedrag uitgesloten wordt. Minstens eenmaal per jaar evalueren
wij ons beleid hierop. Relevante signalen worden direct door het jeugdbestuur geëvalueerd
en waar nodig wordt ons beleid niet alleen op schrift aangepast maar ook in de uitvoering.
De basis voor de omgangsvormen (huishoudelijk reglement) is opgenomen in bijlage 4.

4.3 Gedragsregels fairplay
Naast de algemene gedragsregels die in de bijlage bij dit beleidsstuk zijn opgenomen willen
wij benadrukken dat wij veel waarde hechten aan fairplay-gedrag. De focus hiervoor tijdens
trainingen en wedstrijden komt dan ook in de spelervolgkaarten duidelijk aan de orde.

- We sporten met elkaar.
- We gedragen ons altijd sportief, ook als anderen minder sportief zijn.
- We hebben altijd respect voor de (assistent)scheidsrechter, tegenstander en

medespelers, ook als deze een fout maakt.
- De winnaar is degene die ook tegen zijn verlies kan.
- Sport is er voor iedereen; niet alleen voor uitblinkers.
- Bij een teamsport is de speler er voor het team en het team is er voor de speler.
- Behandel iedereen altijd en overal zoals je zelf behandeld wilt worden.
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4.4 Sancties
Hoewel wij als jeugdbestuur ons beleid zo hebben ingevuld dat wij menen vroegtijdig
signalen uit onze achterban te ontvangen zodat wij tijdig kunnen bijsturen, menen wij in
ieder geval een antwoord te moeten hebben op onvoorziene escalaties. Omdat iedere
situatie anders is voert het te ver om in dit beleidsstuk hierop in detail in te gaan. Wanneer
overleg met het bestuur gewenst is, zal hiervoor een bijeenkomst worden belegd. Indien
nodig zal het bestuur deskundigen hierbij uitnodigen. De uiteindelijke sanctie wordt
besproken met betrokken speler en zijn of haar ouder(s), of bevoegd opvoeder/voogd.

sanctie door

Waarschuwing coach/trainer/leider

Alternatieve straf coach/trainer

Uitsluiting van trainingen en/of wedstrijden coach/trainer/leider i.o.m. JB

Schorsing in uitvoering van functie of activiteiten coach/trainer/leider i.o.m. JB

Betaling van de gemaakte kosten/veroorzaakte
schade

Jeugd Bestuur

Ontnemen van lidmaatschap Jeugd Bestuur

Weigering van toegang tot het sportcomplex Jeugd Bestuur

4.5 Pest-protocol
Binnen V.V.Kamerik wordt pesten niet getolereerd en vraagt om een duidelijke en krachtige
opstelling vanuit het JB. Er wordt verwacht dat ieder met respect met elkaar omgaat. Voor
het geval pesten gesignaleerd wordt, is een protocol opgesteld om dit gedrag in te dammen
en met betrokkenen te bespreken. Binnen onze club spreken wij van pestgedrag als
eenzelfde teamlid - pupil regelmatig en systematisch bedreigd, geïntimideerd of
lastiggevallen wordt. Pestgedrag moet door iedereen serieus genomen worden. Omdat veel
pestgedrag zich vaak in het verborgene afspeelt hebben wij als club naast de aansporing om
pestgedrag te melden tevens een vertrouwenspersoon (zie 4.6) benoemt waar meldingen
vertrouwelijk gedaan kunnen worden. De trainers en leiders hebben een belangrijke rol
(samen met de ouders of verzorgers en onze pupillen zelf) bij het signaleren, voorkomen en
tegengaan van pesten.

Stappenplan om pestgedrag in te dammen:

1 Elke leider bespreekt op de eerste training van een nieuw seizoen het beleid van het
jeugdbestuur waarin het anti pestbeleid uitvoering aandacht krijgt.

2 Pestgedrag wordt door coach/trainer/speler/ouder gemeld bij het JB of
vertrouwenspersoon. Deze zal waar nodig informatie inwinnen en gepast actie nemen.

3 Verdieping probleem door gesprek Jeugdbestuur met leider/trainer, pester en
gepeste. De problemen worden besproken en er worden afspraken gemaakt. De
ouders van het gepeste kind en de treiteraar worden op de hoogte gebracht van het
gesprek en de gemaakte afspraken.

4 Als blijkt dat er geen wezenlijke verbeteringen zijn zal door het Jeugdbestuur een
sanctie gesteld worden (afhankelijk van de ernst van het probleem). De pester en zijn
ouders worden door Jeugdbestuur op de hoogte gebracht van de sanctie. Tevens
wordt het hoofdbestuur hierover geïnformeerd.
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4.6 Vertrouwenspersoon
De vertrouwenspersoon binnen onze club is bedoeld om betrokkenen bij de club die daar
behoefte aan hebben een laagdrempelige mogelijkheid te bieden om onvrede of onbehagen
ten aanzien van gedrag, bejegening of een hen overkomen gebeurtenis bij V.V.Kamerik op
een ‘veilige’ vertrouwelijke manier kenbaar te maken.
De vertrouwenspersoon staat open voor alle leden en vrijwilligers, als mede voor de ouders
of andere (wettelijke) vertegenwoordigers van de minderjarige leden. In eerste instantie
biedt onze vertrouwenspersoon een luisterend oor. Daarnaast kan de vertrouwenspersoon
de betrokkene adviseren over de te nemen stappen die de ongewenste situatie kunnen
beëindigen. Afhankelijk van de situatie en onderwerp communiceert de
vertrouwenspersoon rechtstreeks met de voorzitter jeugdbestuur of de voorzitter van het
algemeen bestuur. (Zie organogram bijlage.1)
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5. Organisatie

5 1 Organogram
Organisatie Bestuur en Jeugdbestuur binnen de V.V.Kamerik is opgenomen bijlage 1
behorende bij dit beleidsstuk.

5.2 Functies- Leden Jeugdbestuur
De functies van de diverse leden van het jeugdbestuur worden vermeld onder de link
vrijwilligers op de web-site. (Nb – dit wordt tzt. op de website geplaatst).

5.3 Functies- Aangestelde Trainer.
Voor de A-junioren en de D-pupillen (zie paragraaf 3, de “gouden leeftijd” van de jeugd),
wordt een trainer aangesteld die hiervoor een vergoeding ontvangt. Dit kunnen trainers zijn
met een KNVB diploma of trainers die een opleiding hiervoor volgen bij de KNVB of andere
KNVB goedgekeurde instelling. Naast het hieronder opgenomen functiebeeld voor de
‘vrijwilliger’- trainer heeft deze aangestelde trainer tevens een actieve rol in de begeleiding
en coaching van de vrijwilliger trainers. Bij de aangestelde trainer voor de A ligt deze
aandacht met name bij de trainer van de B-junioren en voor de trainer van de D-pupillen bij
de trainers van de C-junioren. Verder zijn deze trainers verantwoordelijk voor het volgen
van het functioneren van de teams die onder zijn/haar leiding vallen.
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5.4 Functies- Vrijwilliger Trainer.
Bij voorkeur wordt deze trainer functie ingevuld door voetballende leden (senioren,
junioren) en of ouders van leden die zich hiervoor hebben opgegeven. Afhankelijk van de
klasse waaraan training wordt gegeven wordt van de trainer verwacht dat de volgende
functies aandacht krijgen dan wel ingevuld worden.

Aandacht voor discipline:
Op tijd komen.
Het uitvoeren van een goede warming up.
Het uitvoeren van trainingstof.
Zorgt voor een goede teamgeest.
Heeft aandacht voor afwijkend gedrag.
Goede zorg voor trainingsmateriaal.
Zorgt dat het trainingsmateriaal op de daarvoor bestemde plek terecht komt.

Trainen:
Houd zich aan het V.V.Kamerik jeugdbeleidsplan.
Zorgt voor een goede voorbereiding van de training.
Zorgt voor een goede indeling van de training.
Zorgt voor voldoende en afwisselende oefenstof.
Volgt de door de vereniging beschikbaar gestelde cursussen en trainingen.

Coachen:
Vult een positieve coaching in tijdens de training en wedstrijden.
Coachen is naast winnen tevens gericht op het opleiden van spelers.
Maakt zijn eigen belang ondergeschikt aan dat van zijn team of elftal.
Coacht/ vertegenwoordigt V.V.Kamerik op een positieve manier.

Communicatie:
Onderhoudt contact met de begeleiding van het team/elftal.
Onderhoudt contact met de coördinator trainers van het jeugdbestuur.
Communiceert waar nodig met alle geledingen binnen V.V.Kamerik.
Vult 2x/jaar spelervolgkaarten in van pupillen waaraan training wordt gegeven.
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5.5. Functies- Teamleider
De teamleiders rapporteren aan Jeugdbestuur, zowel mondeling als via het
‘Spelervolgsysteem’. Teamleiders zijn belangrijk voor een goede sfeer binnen het team.
Informatieverstrekking en communicatie zijn hierbij van groot belang. Eventuele conflicten
worden gemeld bij het Jeugdbestuur of indien gewenst de Vertrouwenspersoon.
Terugkoppeling van de teamleider naar de trainer is van wezenlijk belang. Zaken die tijdens
de wedstrijd opvallen kunnen zo namelijk extra aandacht krijgen tijdens de training.

Taken en verantwoordelijkheden Teamleider
- wenselijk is om de taken te (ver)delen met 2 of 3 medeleiders
- is zich bewust van zijn voorbeeldfunctie als leider
- zorgt voor een goede sfeer in het team;
- is op de hoogte van de mentale- en medische achtergrond van de spelers in zijn/haar

team
- zorgt voor de verspreiding van vertrek/aanvangstijden van zijn team
- is ruim op tijd aanwezig voor de wedstrijd
- zorgt voor voldoende vervoer bij uitwedstrijden en stelt evt. een vervoersschema op
- zorgt ervoor dat de voetbalkleding wordt gewassen
- verzorgt spelerspassen, dispensatiebrieven, ballen, waterzak, keeperhandschoenen etc.
- is in het bezit van lid nummers, details spelers zoals contact- en noodnummers
- bespreekt overtredingen en opgelopen waarschuwingen (bv. rode en gele kaarten) in

teamverband
- draagt er zorg voor dat het wisselbeleid (zie verder) nageleefd wordt
- zorgt dat spelers, begeleiders en ouders zich volgens de regels gedragen richting alle

betrokkenen.
- signaleert aan het jeugdbestuur teams waartegen gespeeld is die negatief opvallen

bijvoorbeeld door hun gedrag c.q. uitlatingen in het veld, hun begeleiders of supporters,
etc.

- signaleert bij jeugdbestuur of bij de vertrouwenspersoon, spelers die na diverse
correcties, ons beleid niet naleven.

- verzorgt terugkoppeling mbt. ervaringen uit wedstrijden naar de trainer

5.6 Functioneringsgesprekken.
Contractbesprekingen met aangestelde leiders en of trainers binnen de club worden
gehouden in november en december.

5.7 Scouting/spelen bij andere clubs naast V.V.Kamerik:
In goed overleg met de trainer, jeugdbestuur, speler en ouders is alles bespreekbaar.
Wij verwachten dat ook andere clubs hier correct mee omgaan. Regels t.a.v. afmelding
bij trainingen worden nageleefd. We gaan er vanuit dat de pupil/junior blijft uitkomen voor
V.V.Kamerik. Overstappen tijdens het voetbalseizoen gebeurt alleen bij hoge uitzondering.
Het jeugdbestuur heeft de mogelijkheid getalenteerde pupillen/junioren aan te melden bij
FC Utrecht.
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6. Jaarplan

MAAND ACTIVITEIT

juli Trainingstijden opstellen - Trainers benoemen

augustus Evaluatie beleidsplan jeugd

september Trainer en Leiderbijeenkomsten

oktober Publicatie nieuw beleidsplan (indien nodig).

november Trainerbijeenkomsten, Evaluatie trainers, 1e beoordeling spelervolgkaarten

december Contract bespreking aangestelde trainers

januari geen

februari Trainer – en leiderbijeenkomsten

maart 2e beoordeling spelervolgkaarten

april geen

mei Concept teamindeling gereed. Bespreken trainers en leiders

juni Definitieve teamindeling. Eindevaluatie
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7. Teamindeling

7.1 Indelingsfases
Ons streven is om de indeling voor het nieuwe seizoen bekend te maken, voor aanvang
zomer vakantie. Onvoorziene zaken, zoals verhuizingen en nieuwe leden bijvoorbeeld,
kunnen alsnog invloed hebben op teamindelingen. Hierom onderscheidt het JB de volgende
twee fases voor de indeling;

- indeling voor de start van het nieuwe seizoen
- wijziging tijdens het seizoen

Hoewel het jeugdbestuur ernaar streeft om de indeling tussentijds niet te wijzigen zijn er
valide redenen waarom toch een tussentijdse wijziging gewenst is.

7.2 Stappenplan indeling
Voordat een indeling bekend wordt gemaakt doorloopt het JB de volgende stappen;

1. Initiële indeling wordt opgemaakt door het JB (geldt voor beide fases), waarbij de
volgende criteria gehanteerd worden:
- uitgangspunten van ons beleid staan centraal
- criteria per klasse (zie hieronder)
- gestreefd wordt naar een indeling zonder dispensatie
- er wordt gelet op de balans in de teams onderling uit dezelfde klasse (E-D-C etc)
- richting bepalend (hierin) zijn de spelervolgkaarten
- beoogde opstelling – positiespel- team
- wat wil de speler zelf (laatste check met JB)

2. Overleg met leiders en trainers van bewust team/klasse en bestuur over voorliggende
indeling. Trainers en leiders hebben hierin een adviserende rol naar het jeugdbestuur
middels de spelervolgkaarten (zie voorbeelden in bijlage 5).

3. Bijzondere situaties worden in de JB bijeenkomst besproken
4. Het gehele JB moet hun goedkeuring aan de indeling geven
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7.3 Indeling nieuwe leden
Tijdens het seizoen betekent het toetreden van een nieuw lid niet direct dat men mee kan
spelen tijdens de wedstrijden. Naast de voorgaande criteria gelden de volgende afwegingen;

- nieuwe leden kunnen altijd meetrainen
- uitkomen voor V.V.Kamerik tijdens wedstrijden, alleen als er ruimte is in een team
- de nieuwe speler start onderaan in zijn klasse
- de eerstvolgende evaluatie voor indelingen bepaalt het jeugdbestuur waarin de

nieuwe speler geplaatst wordt. Voorwaarde. Er is een spelervolgkaart beschikbaar.

7.4 Indeling Criteria

F pupillen:
- indeling op leeftijd
- kijken hoelang pupil op voetbal zit
- ca 8 spelers per team

E pupillen:
- indeling op leeftijd
- uitzondering kan gemaakt worden

voor
een getalenteerd speler

- ca 8 spelers per team

D pupillen:
- indeling D1 op kwaliteit en behoefte
- overige teams op leeftijd
- kijken naar balans teams onderling
- ca 14 spelers per team

C junioren:
- indeling C1 op kwaliteit en behoefte
- overige teams op leeftijd
- kijken naar balans teams onderling
- ca 14 spelers per team

B junioren:
- indeling B1 op kwaliteit en behoefte
- overige teams op leeftijd
- kijken naar balans teams onderling
- ca 15 spelers per team

A junioren:
- indeling A1 op kwaliteit en behoefte
- overige teams op leeftijd
- kijken naar balans teams onderling
- ca 15 spelers per team
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8. Meetrainen bij de senioren
A –jeugdspelers kunnen na de winterstop meetrainen bij de senioren.
De jeugdtrainer adviseert, wie er mee kan trainen bij de A-selectie of B-selectie. Het is de
bedoeling dat iedere speler 3 of 4 keer meetraint (elke week 2 andere). De dag dat er
meegetraind kan worden en wie er mee komen trainen wordt afgestemd tussen de
seniorentrainer en jeugdtrainer onderling. Het idee om iedereen mee te laten trainen, ook
de minder getalenteerden, is dat zij kunnen wennen aan de sfeer en niveau bij de senioren.
Voor sommige spelers maakt dit de overstap makkelijker.

9. Wisselbeleid
Uitgangspunt is om iedere speler evenveel speeltijd te geven tijdens de wedstrijden en

spelplezier te behouden

Er zijn enkele redenen om hiervan af te wijken door de leider / trainer;

- Matige trainingsopkomst
- Matige inzet op de training / wedstrijden
- Blessures
- Onsportief gedrag tijdens de wedstrijden.

De leider/trainer dient te motiveren aan zijn/haar pupil/junior waarom hij/zij gewisseld
wordt. Indien een speler structureel minder speelt moet de trainer/leider dit melden aan het
jeugdbestuur zodat een gepaste oplossing gezocht kan worden.



Jeugdbeleidsplan V.V.Kamerik versie-8-10-2013 Pagina 17 van 25

10. Opleiding trainers en leiders
Het jeugdbestuur van V.V. Kamerik tracht middelen aan te reiken om iedereen op het eigen
niveau met plezier te laten sporten. Belangrijk zijn hierin de trainers en leiders van de teams.
Inzet is daarom om te zorgen voor goede ondersteuning van trainers en leiders waardoor zij
hun taak goed kunnen uitvoeren. Indirect dient dit te zorgen voor het verbeteren van de
individuele spelers en teams waarbij ieder speler op zijn/haar niveau met plezier kan
sporten.

10.1 Opleidingsprogramma Trainers
Het Jeugdbestuur streeft ernaar om de kennis en ervaring binnen de club te delen tussen
ervaren en beginnende trainers. Hiervoor zullen ervaren trainers waar mogelijk gekoppeld
worden aan beginnende trainers ter ondersteuning bij opzetten en begeleiding van
trainingen.
Jaarlijks zal een er trainingsprogramma worden opgesteld waarbij aandacht is voor nieuwe
en gevorderden trainers. Het trainingsprogramma wordt opgesteld door technisch
jeugdcoördinator in samenwerking met KNVB en erkende opleidingsorganisaties.

Het volgende naslagwerk,informatie en mogelijkheden staan hierbij ter beschikking;
- Documentatie trainingsvormen
- Internetpagina met trainingsvormen
- Trainersavonden / bijscholingsavonden
- Evaluatieavonden (hierbij worden trainingen geëvalueerd en aandachtspunten voor

het nieuwe seizoen benoemd).
- Mogelijkheid tot volgen trainerscursus
 Extern
 Op locatie, samen met KNVB/FC Utrecht

10.2 Opleidingsprogramma leiders
Jaarlijks zal een er gelegenheid worden geboden tot volgen van trainingen waarbij aandacht
is voor nieuwe en gevorderden leiders. Activiteiten worden opgesteld door technisch
jeugdcoördinator in overleg met leiders en trainers in samenwerking met KNVB en
opleidingsorganisaties.

De volgende mogelijkheden staan hierbij ter beschikking;
- Leidersavonden
 Coaching
 Speelwijze(s)

- Mogelijkheid tot volgen coaching cursussen
 Extern
 Op locatie, samen met KNVB

- Internetpagina met trainingsvormen
- Evaluatieavonden, waarbij het coachen geëvalueerd wordt en de aandachtspunten

voor het nieuwe seizoen benoemd worden.
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11. Communicatie

Jeugdbestuur hecht veel waarde aan een duidelijke en open communicatie.

Aantal activiteiten welke worden ontplooid of worden benut om dit te bewerkstellingen zijn;
- Toegankelijkheid en herkenbaarheid leden jeugdbestuur, naar leden via internet
- Mededelingen internetsite V.V.Kamerik
- Trainer en teamleideravonden
- Bijeenkomsten ouders nieuwe leden
- Dorpsevenementen
- Voetbaltoernooien

Voorzitter van het Jeugdbestuur verzorgt inhoudelijk de communicatie naar Hoofdbestuur
en naar externe partijen.
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Bijlage 1 behorende bij beleidsplan Jeugdbestuur V.V.Kamerik

Organisatieschema Hoofdbestuur

Organisatieschema Jeugdbestuur- [JB]
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Bijlage 2 behorende bij beleidsplan Jeugdbestuur V.V.Kamerik

Functieomschrijving leden JB

Functie Voorzitter Jeugdafdeling

Verwijzing Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.

Plaats in de vereniging Lid Hoofdbestuur en voorzitter Jeugdafdeling en bijbehorende
commissies

Tijdsbesteding 3 – 4 u per week

Taken

 Voorzitten van de maandelijkse JB vergadering
 Als lid in de algemene HB vergadering het JB vertegenwoordigen en onderwerpen en

aandachtspunten uit de JB of HB visa versa terug leggen naar de resp. bijeenkomsten.
 Aansturen en coördineren activiteiten - leden jeugdbestuur – coördinator training,

coördinator leiders, coördinator evenementen, coördinator toernooien, ledenadministratie,
 Aansturen activiteitencommissie jeugd, de voetbalrampcommissie,

jeugdtoernooiencommissie via hun vertegenwoordiging in het JB
 Evaluatie spelers, leiders en trainers a.h.v. spelervolgkaarten en indeling teams; F-E-D-C-

B-A pupillen,
 Invulling geven aan de medewerkers avond in de bediening van de gasten
 Lid technische commissie Jeugd.
 Lid sanctie commissie Jeugd.
 Ervoor zorg dragen dat er op een juiste wijze invulling wordt gegeven aan het

vrijwilligers beleid.
Verantwoordelijkheden

 Budget Jeugdafdeling vaststellen en bij HB indienen.
 Correcte invulling en naleving van Jeugd - Beleidsplan bewaken.
 Jaarlijks het JB beleidsplan evalueren – en waar nodig aanpassen.
 Contracten betaalde trainers evalueren en verlengen of opzeggen met betrokkenen.
Communicatie

 Bijeenkomsten JB en HB
Bevoegdheden

 Notulen JB vergaderingen goedkeuren.
 Budget Jeugdafdeling opstellen en goedkeuren
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Bewust onbedrukt

– OPEN –



Jeugdbeleidsplan V.V.Kamerik versie-8-10-2013 Pagina 22 van 25

Bijlage 3 behorende bij beleidsplan Jeugdbestuur V.V.Kamerik

Omgangsvormen en Gedragsregels V.V. Kamerik

- Respect voor medespelers, tegenstanders,(assistent) scheidsrechter, leider, coach, het
bestuur en publiek m.a.w. iedereen in je omgeving is essentieel.

- Een verenigingslid vernedert niemand in woord of gebaar. Gebruikt geen onbehoorlijke
en/of discriminerende taal.

- Behandel iedereen altijd en overal zoals je zelf behandeld wilt worden. Praat mét elkaar,
niet over elkaar

- Verbaal en fysiek geweld en molestatie van derden zijn uit den boze en wordt absoluut
niet geaccepteerd,

- Nooit tegen beslissingen van scheidsrechter en andere begeleiding (coach/trainer)
ingaan tijdens het spel

- Een verenigingslid of overige belanghebbenden bij onze vereniging heeft/hebben
respect voor ieders eigendommen.

- Een verenigingslid of overige belanghebbenden is/zijn aansprakelijk voor door
haar/hem/hen aangerichte schade.

- Een verenigingslid of overige belanghebbenden bij onze vereniging dient/dienen een
medelid te corrigeren in het geval dit medelid of overige belanghebbenden deze
gedragsregels overtreedt/overtreden.
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Bijlage 4 behorende bij beleidsplan Jeugdbestuur V.V.Kamerik

Huishoudelijk reglement

- Begeleiding (liefst 2 begeleiders) van de spelers in de kleedruimte is van hetzelfde
geslacht als de spelers. Indien dat niet mogelijk is wordt er door de leider(s) eerst
duidelijk geklopt voordat de kleed- of doucheruimte wordt betreden.

- Jongens en meiden beschikken over aparte kleedruimtes

- Trainer, begeleider of ander ondersteunende vrijwilligers voorkomen en vermijden zo
veel mogelijk om met één pupil achter te blijven in één ruimte

- Douchen gebeurt op vrijwillige bases

- "Loop" niet weg voor een klusje.

- Laat de kleedkamers na de wedstrijden en trainingen netjes, schoon en heel achter,
ook bij de tegenpartij

- De trainingen zijn verplicht. Zorgt ervoor dat je zoals afgesproken met de leider of
trainer op tijd voor de trainingen en de wedstrijden aanwezig bent. Ben je verhinderd
voor de training of wedstrijd dan meld je je op tijd af bij je leider of trainer.

- Evenementen, kamp etc. mannen en vrouwen, jongens en meisjes slapen gescheiden
van elkaar

- Tijdens de wedstrijd en training is het dragen van sieraden e.d. verboden. Moeilijk
verwijderbare sieraden worden vastgemaakt of vastgeplakt, andere sieraden worden
verwijderd en lang haar wordt bij elkaar gebonden, ten einde persoonlijke blessures
over en weer te vermijden.

- Ter beschikking gestelde sportkleding door V.V.Kamerik wordt alleen gebruikt voor
sportieve activiteiten binnen onze club.

- Het is een speler niet toegestaan voor een ander team uit te komen dan waarin hij is
ingedeeld zonder toestemming van zijn leider en trainer.

- Het is een jeugdspeler niet toegestaan bij de senioren uit te komen zonder
toestemming van zijn leider en trainer.

- Het dragen van scheenbeschermers is vanaf het eerste moment, de F-pupillen,
verplicht.

- Alcohol en tabak gebruik (bij het bereiken van de wettelijk toegestane leeftijd) met
mate en alleen in de kantine of op het terras van de club.

- Drugsgebruik is onacceptabel.
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Bijlage 6 behorende bij beleidsplan Jeugdbestuur V.V.Kamerik

Activiteitenlijst seizoen 2012-2013

Activiteit Door wie? Datum
Penaltybokaal Activiteitencommissie

Ouders tegen Jeugd Activiteitencommissie

Startzaterdag Activiteitencommissie

Clinic FC Utrecht ….

Vuurwerktoernooi Toernooicommissie

Sinterklaas Activiteitencommissie

Nieuwjaarsinstuif Jeugdbestuur 5 januari 2012

Bingo Activiteitencommissie

Playbackshow Activiteitencommissie

Zwemmen Activiteitencommissie

Wedstrijd FC Utrecht Jeugdbestuur

Jeugdtoernooien: Toernooicommissie

vv Kamerik B1 25 mei 2013

vv Kamerik C1 1 juni 2013

vv Kamerik C2 1 juni 2013

vv Kamerik D1 1 juni 2013

vv Kamerik D2 1 juni 2013

vv Kamerik E1 25 mei 2013

vv Kamerik E2 1 juni 2013

vv Kamerik F1 1 juni 2013

vv Kamerik F2 25 mei 2013

vv Kamerik F3 25 mei 2013

vv Kamerik MD1 25 mei 2013

Voetbalkamp Kampcommissie

Grote clubactie Jeugdbestuur

Instuif voor basisscholen Activiteitencommissie

Minivoetbal Marcel van Vliet

Filmavond Activiteitencommissie

Internationaal A-toernooi Int. Toernooicommissie (HB) 18 + 19 mei 2013

Niek Vianentoernooi Seniorencommissie

Veteranentoernooi Veteranencommissie

Voetbalquiz

Uitje eerste elftal …. 7 - 10 juni 2013

Medewerkersavond Algemeen Bestuur 16 februari 2013


