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Jeugdvoetbal beleidsplan 2022-2025 
 Jezelf ontwikkelen met plezier en ambitie
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1. Voorwoord 

Kampong Voetbal is met ruim 1.200 jeugdleden één van de grootste amateurvoetbalclubs van 
Nederland. Onze jeugdleden verdienen professionele aandacht die wij aanbieden door betrokken 
vrijwilligers en waar nodig geschoolde mensen in te zetten. Het jeugdplan Kampong Voetbal zorgt 
ervoor dat we continuïteit bieden en groei mogelijk maken als het gaat om de ontwikkeling van alle 
jeugdspelers én het jeugdkader (leiders, trainers en coaches) van Kampong Voetbal. 

Via een Kampong-breed gedragen plan streven we naar een eenduidige benadering van kader en 
spelers om onze doelstellingen te realiseren en de juiste randvoorwaarden te creëren. Binnen die 
benadering is er flexibiliteit om maatwerk toe te passen. Met dit jeugdplan investeren wij actief, en 
scheppen de voorwaarden voor plezier, ontwikkeling, ambitie en verbinding. 

Dit nieuwe Jeugdplan is een vervolg op het plan dat in 2018 is opgesteld. Dat plan is inmiddels niet 
meer actueel omdat door voortschrijdend inzicht sommige zaken toch anders zijn georganiseerd 
als het destijds is opgeschreven. We hopen met deze actuele versie weer een paar jaar vooruit te 
kunnen.  
We hebben ervoor gekozen om het jeugdplan te splitsen in twee documenten; een algemeen 
jeugdplan en een technisch jeugdplan. 
Het algemeen jeugdplan betreft alle randvoorwaarden, kort gezegd ‘alles buiten de lijnen’ en is 
opgesteld door de jeugdcommissie van Kampong Voetbal. De jeugdcommissie bestaat uit een 
jeugdvoorzitter en negentien meiden- en leeftijdscoördinatoren, die spelers, coaches, trainers en 
ouders vertegenwoordigen van de Benjamins uit het jaar 2017 tot en met de JO en MO19 uit het 
jaar 2003. 
Het technisch jeugdplan heeft betrekking op alles wat zich ‘binnen de lijnen’ afspeelt zoals de 
technische uitgangspunten, de organisatie, doelstellingen en oefenstof voor trainers, coaches en 
spelers per leeftijdscategorie. De visie op de technische ontwikkeling van spelers is door de 
technische commissie jeugd van Kampong Voetbal uitgewerkt. Deze commissie bestaat uit het 
bestuurslid technische zaken, twee hoofden jeugdopleiding en drie technisch coördinatoren. 

Op 24 maart 2022 is tijdens online bijeenkomst de feedback opgevraagd bij ouders, trainers en 
coaches van de jeugd op het jeugdplan, deze feedback is verwerkt. Het technische plan is met 
meerdere trainers en coaches besproken. Het uiteindelijk resultaat is 23 mei 2022 door bestuur 
geaccordeerd en is zal op 20 juni 2022 aan de ALV voorgelegd worden. Door dit zorgvuldige 
proces, met input uit alle gelederen verwachten wij een breed gedragen plan te hebben dat door 
ieder ook zo uitgedragen zal worden. 

Veel leesplezier en vooral veel plezier om dit op de velden in de praktijk te brengen, dank voor je 
hulp daarbij. 

Namens de jeugdcommissie en technische commissie jeugd 
Ragna Schapendonk     Kees Jongkind 
Voorzitter JeugdCommissie   Bestuurslid Technische Zaken 
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2. Missie, kernwaarden Kampong Voetbal 

Jeugdleden ontwikkelen en presteren als voetballer op Kampong Voetbal. Plezier en verbinding 
spelen daarbij een belangrijke rol. Samen voetballen draagt bij aan vriendschappen, 
zelfvertrouwen, zelfbeheersing etc. Ouders vinden Kampong een sportieve en plezierige club, 
waar zij hun kinderen graag laten voetballen en waar hun kinderen groeien als mens én als 
voetballer. Om dit te realiseren wil Kampong Voetbal haar spelers, trainers, coördinatoren en 
leiders optimaal ondersteunen. 
Missie 

Visie 

Kernwaarden  
Onze clubcultuur kenmerkt zich dan ook door de volgende kernwaarden: 

• Ontwikkelen met ambitie: ieder lid wordt ondersteund bij zijn of haar ambities om zijn of 
haar plafond te halen op gebied van sportieve prestaties én persoonlijke ontwikkeling als 
speler, maar ook als trainer-coach, scheidsrechter en vrijwilliger; 

• Plezierig en respectvol sportklimaat: alle leden beleven plezier, gedragen zich sportief 
en respectvol en voelen zich prettig en uitgedaagd bij het beoefenen van hun sport; 

• Verbinding: leden, ouders en kader zijn betrokken bij het team en de club en leveren een 
bijdrage om de onderlinge verbinding te stimuleren.  
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3. Doelstellingen jeugdvoetbal  

In lijn met onze missie, visie en kernwaarden hebben we de volgende doelstellingen voor het 
jeugdvoetbal van 2022 tot en met 2025 gedefinieerd:  

Doelstelling 1: Duidelijk ontwikkelingstraject jeugd 
Vanaf de benjamins tot aan de senioren bieden wij een ontwikkelingstraject met sporttechnische 
trainingen en eenduidige spelopvatting per leeftijdsgroep. Met aandacht voor sociaal-
maatschappelijke en individuele ontwikkeling en gelijke kansen. Alle jeugdspelers (breedte, 
selectie, meiden en jongens) hebben gelijke kansen om zich te ontwikkelen en te presteren.  
 

Met als subdoelstellingen 
a. Duidelijk sporttechnisch ontwikkelingstraject van benjamins tot en met oudste junioren; 
b. We leiden jeugdspelers op tot kwalitatief goede voetballers om te presteren op zijn/haar 

eigen niveau; 
c. We bevorderen de doorstroming van jeugdspelers tussen breedte- en selectie elftallen; 
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d. Ons motto is: “We halen niet en betalen niet.” Daarmee bedoelen we dat we geen spelers 
betalen, en dat we niet scouten bij andere verenigingen. We helpen onze eigen jeugdleden 
om een goed niveau te bereiken en hen te binden aan de club; 

e. We zetten in dat er zoveel mogelijk eigen jeugd doorstroomt naar de senioren zodat speler 
hun hele voetballende leven bij Kampong spelen; 

f. We faciliteren zo gelijk mogelijk met materiaal en ruimte voor breedte en selectieteams, 
meiden en jongensteams; 

g. We zorgen voor gelijkwaardigheid als het gaat om het technische kader in ieder geval voor 
de jeugd t/m 010, in de vorm van circuittrainingen en o.a door het opleiden van ouders tot 
trainer. 

Doelstelling 2: Plezierig, ambitieus en sportief sportklimaat.  
Er is balans tussen prestatie en spelplezier bij zowel breedte- als selectieteams, het één versterkt 
het ander. We streven naar een ambitieus, plezierig en respectvol sportklimaat bij de jeugd, 
zodat zij zich op het voor hen hoogst haalbare niveau kunnen ontwikkelen. 

Met als subdoelstellingen  
a. In de ontwikkeling tot Kampong voetballer staat sociaal-maatschappelijke vorming en 

spelplezier centraal; 
b. We versterken een ambitieus en plezierig sportklimaat op de club door in te zetten op 

activiteiten en toernooien; 
c. Het leveren van een teamprestatie en sociale cohesie binnen het team zijn de bouwstenen 

voor spelplezier. De teamafspraken die aan het begin van het seizoen gezamenlijk 
gemaakt worden vormen hiervoor het fundament; 

d. Kampong Voetbal is een veilige vereniging. We doen er met elkaar alles aan om zaken 
als ‘pesten’, conflicten, discrimineren en seksuele intimidatie binnen onze vereniging te 
voorkomen. 

Doelstelling 3: Verbinding door een actieve ledenparticipatie 
Ons sporttechnisch en ondersteunend kader bestaat uit betrokken en daar waar nodig 
geschoolde mensen 
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Met als subdoelstellingen 
a. Onze vrijwilligersorganisatie bestaat uit betrokken vrijwilligers die zich verbonden voelen 

met de club. Wij stimuleren een actieve ouder- en jeugdparticipatie;  
b. Iedereen kent en ondersteunt onze visie en draagt bij aan de kernwaarden en het 

realiseren van de doelstellingen; 
c. De mening van de jeugdleden en ouders is belangrijk. We zorgen binnen Kampong dat we 

naar hen luisteren;Het bestuur en vrijwilligers van onze vereniging worden proactief 
ondersteund door de verenigingsmanager en de medewerker ledenadministratie; 

d. Onze vrijwilligersorganisatie, waaronder ook het technisch kader, krijgt van Kampong 
opleiding(en) aangeboden.  

Doelstelling 1 is verder uitgewerkt in het technisch jeugdvoetbal beleidsplan. De Technische 
Commissie is verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan.  
Doelstellingen 2 en 3 zijn in dit plan uitgewerkt en de uitvoering vallen onder de 
verantwoordelijkheid van de Jeugdcommissie. 
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4. Plezierig, ambitieus en sportief voetbalklimaat voor iedereen  

Er is balans tussen prestatie en spelplezier bij zowel breedte- als selectieteams, het één versterkt 
het ander. We streven naar een ambitieus, plezierig en respectvol sportklimaat bij de jeugd, zodat 
zij zich op het voor hen hoogst haalbare niveau kunnen ontwikkelen.  

Naast de technische ontwikkeling begeleidt Kampong Voetbal (bewust en onbewust) kinderen in 
een door allerlei invloeden gevoelige periode van hun leven. Het jeugdkader is verantwoordelijk 
voor de brede ontwikkeling van kinderen en jongeren die lid zijn van Kampong Voetbal.  

Een plezierig, ambitieus en sportief klimaat is essentieel voor de ontwikkeling van persoonlijke en 
sociale vaardigheden, naast een gezonde en sportieve leefstijl. Denk aan persoonlijke en sociale 
vaardigheden zoals zelfvertrouwen, doorzettingsvermogen en zelfbeheersing. Kampong staat vaak 
aan de basis van langdurige sociale contacten en vriendschappen. Het tonen van inzet voor je 
eigen team, maar ook voor anderen en voor de vereniging is van belang. 

4.1 Ambitieus en plezierig sportklimaat door activiteiten en toernooien 
Kampong Voetbal biedt naast trainingen en wedstrijden diverse extra activiteiten voor de jeugd om 
ambitie, plezier en betrokkenheid te versterken. Zoals fittesten, de Kampong voetbal academie, de 
Kampong voetbaldagen, het gemixte extra trainingmoment voor de breedte teams en toernooien 
als het roze koeken-,  het pannenkoeken-, het landentoernooi en het VoetbalKAMPong.  

4.2 Teamafspraken voor teamprestatie en sociale cohesie 
Het leveren van een teamprestatie en sociale cohesie binnen het team zijn de bouwstenen voor 
spelplezier. De teamafspraken in het teamcontract dragen hier o.a. aan bij.  
In het teamcontract wordt bij start van het seizoen vastgelegd welke afspraken spelers onderling 
maken en met de coaches/trainers. Er zijn zeven Kampong regels die gelden voor alle spelers, 
coaches/trainers, ouders en toeschouwers:  

1. Een speler is binnen en buiten het veld sportief; 
2. Er wordt bij en door Kampong niet gescholden op en om het veld; 
3. We laten de scheidsrechter ongestoord zijn of haar werk doen; 
4. Alle teams maken voorafgaand aan de wedstrijd kennis met elkaar; 
5. Ouders kunnen positief aanmoedigen, maar bemoeien zich niet met de wedstrijd; 
6. We verlaten Kampong en de club waar wij spelen, zoals we het aantroffen; 
7. We spreken elkaar aan op ongewenst gedrag.  
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Daarnaast kan het team ook over andere onderwerpen afspraken maken zoals bijvoorbeeld: 
• Onderlinge omgang: Tussen de spelers, tussen spelers en coach, tussen coach en 

ouders (bv. whatsapp groep of via mail). Wat te doen bij pestgedrag. 
• Training Op tijd komen. Wat heb je aan? Wat neem je mee (bv. iedereen neemt eigen 

bidon mee)? Wat doe je bij regen? Hoe kan je afzeggen? Hoe wordt een afgelaste training 
gecommuniceerd? 

• Wedstrijd Hoelang van te voren aanwezig? Waar verzamelen bij thuis- en uitwedstrijd? 
Indeling rijden naar uitwedstrijd. Wat neem je mee aan kleding, eten en drinken? Hoe wordt 
een afgelaste wedstrijd gecommuniceerd? Douchen na de wedstrijd? Warming up, cooling 
down? Voorbespreking/nabespreking? Tot wanneer kan je afzeggen en bij wie meld je dat? 

• Kleding Welke kleding aan naar de wedstrijd? Hebben we een uitshirt? Wordt er centraal 
gewassen?  

• Sancties Voor te laat komen op training? Voor te laat komen op wedstrijd? Voor niet 
verschijnen bij training? Voor niet verschijnen op wedstrijd? Voor je niet gedragen bij 
training? Voor je niet gedragen tijdens een wedstrijd?  

4.3 Kampong is een veilige sportomgeving 
Kampong Voetbal is een veilige vereniging: we doen er met elkaar alles aan om zaken als 
‘pesten’, conflicten en ruzie, discrimineren en seksuele intimidatie binnen onze vereniging te 
voorkomen. 

Kampong hecht grote waarde aan sportief en respectvol gedrag van iedereen op en naast de 
velden, zodat er een plezierig sportklimaat heerst voor optimale prestaties. Als het nodig is, 
spreken we elkaar en tegenstander aan en accepteren dat van elkaar. De jeugdcommissie 
bewaakt een plezierig sportklimaat. 

Onder alle omstandigheden geldt het 4-ogen beleid;  een volwassene (trainer/coach, leider of 
ouder) gaat nooit alleen een ruimte in waar zich op dat moment een jeugdspeler bevindt. Hierdoor 
geven we iemand met kwaad in de zin geen kans en zo beschermen we onze vrijwilligers tegen 
eventueel onterechte aantijgingen. 

Afspraken kleedkamers en douchen 
Bij Kampong Voetbal douchen de teams vanaf O10 na afloop van een wedstrijd. Douchen draagt 
in positieve zin bij aan de teamsfeer, om stoom af te blazen, de overwinning te vieren en is goed 
voor de spieren. Om het douchen en omkleden veilig te houden, gelden de volgende afspraken:  

a. Een jeugdspeler blijft in principe nooit alleen achter in een kleedkamer. De op één-na-
laatste speler wacht tot de laatste speler klaar is en verlaat samen de kleedkamer; 

b. Een volwassene (trainer/coach, leider of ouder) gaat nooit alleen een kleedkamer in waar 
zich op dat moment jeugdspelers bevinden. Hierdoor geven we iemand met kwaad in de 
zin geen kans. Zo beschermen we onze aan mensen met verkeerde plannen en beschermt 
Kampong de  vrijwilligers tegen eventueel onterechte aantijgingen; 

c. Met het oog op privacy is het gebruik van een smartphone camera in de kleedkamer 
verboden;  

d. Het is aan de volwassenen en aan de teams zelf om praktisch invulling/vervolg aan het 
protocol te geven;  

e. De kleedkamer wordt schoon en opgeruimd achtergelaten. 

Overtredingen en onsportief gedrag  
Voor overtredingen tijdens de wedstrijd geldt dat de KNVB deze reguleert en bestraft. Vanaf O13 
bestaat de mogelijkheid dat overtredingen met rode en gele kaarten worden bestraft.  
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Kampong geeft dit door aan de KNVB en respecteert de door de KNVB opgelegde straffen. De 
hoogte van de boete loopt op afhankelijk van de zwaarte van de overtreding en de leeftijd van de 
speler. Kampong rekent de boete door aan de speler die de gele of rode kaart heeft gekregen.  

Commissie Sportiviteit en Respect 
Naast de KNVB kan ook de Commissie Sportiviteit &Respect (S&R) van Kampong maatregelen 
treffen tegen een lid of tegen een team dat (op grove wijze) de regels van de KNVB of van 
Kampong aan de laars lapt. Dit soort negatief gedrag kan plaatsvinden op of naast de velden, 
tijdens trainingen of wedstrijden, maar ook tijdens andere door de vereniging georganiseerde 
activiteiten. De leiders, trainers, spelers, ouders kunnen deze incidenten melden aan de 
Commissie S&R via de voorzitter van de Commissie (senr@kampongvoetbal.nl). Zij nemen dan 
zo snel mogelijk contact op met de betrokkenen. 

Bij ernstige gevallen vindt zo snel mogelijk een zitting plaats van de tuchtcommissie die onderdeel 
uitmaakt van de commissie S&R. De tuchtcommissie kan een straf opleggen. Dit kan gaan om 
schorsingen, uitsluiten van trainingen, taakstraffen of het fluiten van jeugdwedstrijden. Het 
Algemeen Bestuur heeft de Commissie het mandaat gegeven deze straffen op te leggen. Alleen 
voorstellen voor een royement worden aan het Bestuur voorgelegd. 

Ook kan ernstig onsportief gedrag van de tegenstander, al dan niet bij een uitwedstrijd, gemeld 
worden aan de Commissie (senr@kampongvoetbal.nl). Deze neemt dan contact op met de 
vertegenwoordiger van de andere vereniging op basis van het Convenant tussen de Utrechtse 
verenigingen en de KNVB. 

VOG voor vrijwilligers bij de jeugd 
Omdat Kampong Voetbal de jeugdspelers een veilige sportomgeving wil bieden, zijn alle 
vrijwilligers die met kinderen werken verplicht een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) in te leveren.  
De administratief medewerker binnen Kampong is belast met het uitvragen en beheren van de 
VOG’s. 

Als het om wat voor reden dan ook niet lukt om de VOG te overleggen, wordt er overlegd met het 
Dagelijks Bestuur. Zij nemen contact op met de vrijwilliger. Als dat contact niet leidt tot het 
overleggen van de VOG, staat Kampong Voetbal de vrijwilliger niet toe bij de vereniging actief te 
zijn. De taken worden dan ook beëindigd.  

Gedragscode (vrijwilliger medewerkers)  
Veel  grenzen in  het  contact  tussen  (vrijwillige) medewerkers  en  minderjarige leden/
deelnemers  aan de activiteiten van  onze vereniging zijn  niet  eenduidig. Hierover kunnen  nooit  
exacte grenzen  worden  afgesproken  die  voor  alle  kinderen  en  in  alle  situaties gelden.  Maar 
er is wel één heel duidelijke  grens  en  dat  is  de  grens  dat  (seksueel)  grensoverschrijdend 
gedrag en handelingen en  contacten  tussen (jong)volwassen medewerkers of vrijwilligers  en  
minderjarigen,  die  bij  ons  komen, absoluut  ontoelaatbaar zijn! Daarom  hebben  wij  als  
Kampong  Voetbal  voor  al  onze  (vrijwillige) medewerkers  een gedragscode  opgesteld. De  
gedragscode  bestaat  uit  twee  delen:   
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• Regels  die  bijdragen  aan  een open,  transparante  en  veilige  omgeving  voor  kinderen  
én  vrijwilligers;   

• En  de  omschrijving  van seksueel  grensoverschrijdend  gedrag  die  het  uitgangspunt  is  
van  het  tucht dat  door  de  organisatie  wordt  gevoerd.   

Wanneer  je  bij  ons  komt  werken,  als  vrijwilliger, stagiair(e) of  als  betaalde  kracht,  vragen  wij  
je volgens  deze gedragscode te handelen.  De regels en omschrijving zijn na te lezen via de 
gedragscode. 

Vertrouwenscontactpersoon  
Kampong Voetbal wil een veilige vereniging zijn. We doen er met elkaar alles aan om juist zaken 
als ‘pesten’, conflicten en ruzie, discrimineren en seksuele intimidatie binnen onze vereniging te 
voorkomen. 
De praktijk binnen diverse sportverenigingen heeft uitgewezen dat er momenten en 
gebeurtenissen zijn waarbij grensoverschrijdend gedrag helaas niet voorkomen kan worden. De 
vertrouwencontactpersoon is er voor deze gevallen. De vertrouwenscontactpersoon van Kampong 
Voetbal is te bereiken via e-mail: vcp@kampongvoetbal.nl   

Voorkomen  
De vertrouwenscontactpersoon is er ook voor vragen die kunnen spelen vóórdat er problemen zijn. 
Bij deze persoon kun je terecht met lastige vragen die je niet makkelijk stelt of waarvan je bang 
bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Dit geldt voor trainers, coaches, ouders, 
begeleiders en teamleden. Zorgen snel uitspreken, erover praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een 
einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie maakt dat deze niet verergert en zorgt er ook 
voor dat herhaling voorkomen wordt. 
Vragen waarmee je terecht kunt bij de vertrouwenscontactpersoon kunnen gaan over: 

• De manier van omgaan met elkaar binnen jouw team; 
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• Pesten en gepest worden; 
• Het gevoel dat je er (door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur) niet bij hoort; 
• Grensoverschrijdend gedrag: de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door 

een teamlid, trainer of coach ervaar je als onprettig; 
• Een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe 

omgeving hier mee te maken heeft; 
• Zorgen die je hebt over de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de 

vereniging/het team; 
• Onzekerheid of twijfels over of je eigen gedrag als trainer en/of coach verstandig is; 
• Iemand heeft je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag. 

Maar ook wanneer je twijfelt over of je met je vraag bij de vertrouwenscontactpersoon aan het 
juiste adres bent, kun je gewoon contact opnemen. 

4.4 Kampong biedt een gezonde sportomgeving 
Kampong wil een gezonde omgeving bieden die gezond(er) gedrag stimuleert.  

Gezonde sportkantine 
Het advies van Kampong aan al haar jeugdleden is om gezond te eten en voldoende water te 
drinken. Op verschillende punten zijn watertappunten geplaatst. De exploitant van de sportkantine/
clubhuis Nummer Veertien heeft de status ‘bronzen sportkantine’. Nummer Veertien is de eerste 
vereniging in Utrecht die het certificaat ontving. In een ‘bronzen sportkantine’ worden naast de 
reguliere producten ook gezondere alternatieven aangeboden. Mensen maken makkelijker een 
gezonde keuze in hun sportkantine en kiezen eerder voor water als deze aangeboden wordt. 

Rookvrij 
Het terrein van Kampong Voetbal is Rookvrij. We vinden het essentieel om onze kinderen een 
gezonde en veilige sportomgeving te bieden. www.rookvrijegeneratie.nl. 

Alcohol en drugsgebruik 
Bij Kampong Voetbal gelden de volgende regels met betrekking tot alcohol en drugsgebruik: 

• Bij Kampong Voetbal wordt op zaterdag voor 16.00 uur geen alcohol geschonken om 
alcoholgebruik in het zicht van onze jongste jeugd zoveel mogelijk te voorkomen; 

• Kampong Voetbal ondersteunt en handhaaft actief de regels en wetgeving rond NIX18; 
• Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholische versnaperingen te gebruiken in het 

clubhuis, of op en rond de velden van Kampong Voetbal; 
• Glas en alcohol op de tribune en rond de voetbalvelden zijn verboden door de KNVB en 

Kampong Voetbal. Een boete die de club hiervoor kan ontvangen zal worden verhaald op 
de betrokken leden; 

• Het is niet toegestaan drugs te gebruiken in de kantine/clubhuis of op het terrein van 
Kampong Voetbal; 

• Als de indruk ontstaat dat jeugdspelers onder invloed zijn van drugs en/of alcohol mogen zij 
niet spelen en zullen de ouders/verzorgers worden ingelicht door de leiding van het team. 

Fysio, blessurepreventie 
Kampong Voetbal werkt nauw samen met FysioHolland Medicort. Naast de samenwerking rondom 
performance en testen en meten, heeft Medicort een gratis inloopspreekuur voor alle leden. Zo 
nodig kunnen zij op Kampong een passende behandeling van blessures of ter voorkoming van 
blessures krijgen. De inloopspreekuren staan altijd actueel vermeld op de website van Kampong 
Voetbal. 
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5. Verbinding door actieve betrokken leden 

Ons sporttechnisch en ondersteunend kader bestaat uit betrokken en daar waar nodig 
geschoolde mensen 

5.1 Ouderbetrokkenheid 
Voor ouders is vanaf de benjamins duidelijk wat de missie, visie en kernwaarden van Kampong 
zijn. 
Om kinderen te laten voetballen en ontwikkelen is een actieve bijdrage van ouders noodzakelijk. 
Heel simpel gezegd: zonder betrokken en actieve ouders, is er geen jeugdvoetbal. Zij vormen de 
basis en hun bijdrage is onmisbaar.  

De vrijwilliger 
Vanaf de Benjamins trainen en coachen ouders de teams. Zij worden daarvoor opgeleid en 
begeleid door de Technische Jeugd Commissie.  

Niet elke ouder zal bekend zijn met voetbaltechnische aspecten, of structureel training willen 
geven. De rol van leider is net zo cruciaal. Als leider regel je het reilen en zeilen rondom het team: 
afspraken onderling, communicatie met tegenstanders en de club. Daarnaast doet Kampong een 
beroep op ouders voor bemanning van de wedstrijdkamer, organisatie van toernooien, vlaggen en 
fluiten van een wedstrijd. Kampong biedt de ouders en de jeugd elk jaar 1 of meer 
spelregelavonden aan.  

Vrijwel alle trainers, coaches, scheidsrechters, Leeftijd Coördinatoren, Technisch Coördinatoren, 
leiders en bestuursleden zijn actieve en betrokken Kampong-ouders. Slechts een aantal trainers 
en coaches (voornamelijk van selectieteams) zijn niet de ouders van jeugdspelers, zij krijgen een 
vrijwilligersvergoeding voor hun inzet.  Op de website zijn de actuele vacatures te vinden.  

De supporter 
Elke prestatie verdient een groot publiek. Kampong juicht het toe dat ouders regelmatig als 
supporter van het team aanwezig zijn. Langs de lijn zijn ouders een uithangbord voor Kampong. Zij 
gedragen zich naar onze kernwaarden.  Door positief aan te moedigen en door zich niet te 
bemoeien met de inhoud van wedstrijd en de wedstrijdleiding of de training.  
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We spelen om te winnen, maar niet voor het resultaat. Plezier staat altijd voorop. Standen zijn 
minder belangrijk, zeker de jonge kinderen zijn zich daarvan niet zelfstandig bewust en dat willen 
we zo houden. Promoveren is geen doel op zich maar vloeit voort uit de prestaties op eigen 
niveau. 

Ook snappen ouders dat plezier voorop staat en worden ze meegenomen in hoe Kampong denkt 
over zaken als druk, prestatie en selectie. Oneigenlijke druk op kinderen, de scheidsrechter en 
vrijwilligers is bij Kampong uit den boze. 

5.2 Actieve jeugdleden 
Voor een betrokken en plezierig sportklimaat vragen we jeugdleden uit de midden- en bovenbouw 
een actieve bijdrage te leveren. Zij zijn een voorbeeld en inspiratie voor jeugdleden uit de 
onderbouw. Dit draagt bij aan een sterkere verbinding binnen de club. We stimuleren dat de 
jeugdspelers vrijwilligerswerk in een vertrouwde omgeving en met support van een netwerk van 
ouders en professionals. Zo leert iedereen. Voorbeelden van activiteiten waar de oudere 
jeugdleden bij betrokken zijn: 

• JO11 en JO12 zijn ballenmeiden en -jongens tijdens de thuiswedstrijden van Kampong 1 
(heren en dames); 

• JO12 teams helpen elk jaar de Benjamins vanaf maart bij de start van de Champions 
League, als assistent trainer/ coach; Jeugd-helpt-Jeugd; 

• Vanaf JO13 doen jeugdleden mee aan het Jeugd-fluit-Jeugd: spelbegeleider en later 
scheidsrechter bij de jongere jeugd om eventueel door te groeien naar club of zelfs KNVB 
scheidsrechter; 

• Jeugdleden vanaf O14 zijn actief als trainer in de onderbouw, o.a. in het circuit, tijdens 
Kampong voetbaldagen of als vaste trainer; 

• Jeugdleden zijn als vrijwilliger actief tijdens activiteiten van de jeugd zoals kampen, 
toernooien en Sinterklaas.  
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6. Organisatie 
Om alle doelstellingen te realiseren en leden goed te kunnen bedienen heeft Kampong Voetbal 
een duidelijke organisatiestructuur met heldere afspraken over wie waar verantwoordelijk voor is.  

6.1 Organogram 

Dagelijks en Algemeen Bestuur 
Het Dagelijks Bestuur van Kampong Voetbal bestaat uit de voorzitter, penningmeester en 
secretaris. Verder zitten in het Algemeen Bestuur de voorzitters van de Jeugdcommissie en van de 
Seniorencommissie, het bestuurslid Commerciële zaken, het bestuurslid Communicatie en het 
bestuurslid Technische zaken en Financiën. 
Maandelijks komt het Algemeen Bestuur bij elkaar. Zij bespreken het beleid en de uitvoering 
daarvan.  

Verenigingsmanagement 
Naast de bestuurlijke functies heeft Kampong Voetbal een tweetal vaste medewerkers in dienst die 
ervoor zorgen dat de operationele zaken soepel en efficiënt verlopen: de verenigingsmanager en 
de administratief medewerker. Zij leggen verantwoording af aan het Dagelijks Bestuur. Deze vaste 
krachten ondersteunen de bestuursleden, het wedstrijdsecretariaat en de verschillende 
commissies van Kampong Voetbal.   

Wedstrijdsecretariaat 
Het wedstrijdsecretariaat is verantwoordelijk voor bemensing van de wedstrijdkamer, de indeling 
van de wedstrijden en het inplannen van scheidsrechters. Het wedstrijdsecretariaat wordt op 
zaterdag ondersteund door ouders van de jeugdteams. Elk jeugdteam levert 2 à 3 keer per jaar 2 
ouders om gastheer en/of gastvrouw in de wedstrijdkamer te zijn.  
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Commissies  
Kampong Voetbal heeft verschillende commissies waar de jeugdorganisatie mee te maken heeft. 
Dit zijn de Technische Commissie Jeugd, Jeugd Commissie, Commissie Sportiviteit & Respect, 
Commissie Medische zaken, Vrijwilligers Commissie  en de Communicatie Commissie. De 
voorzitter van elke commissie maakt in samenspraak met de eigen commissieleden en 
verantwoordelijk bestuurslid het beleid voor zijn of haar onderdeel. Het beleid wordt ter 
goedkeuring aangeboden aan het AB en daar vastgesteld. De uitvoering van het beleid ligt in 
handen van de commissie. Aan de hand van het beleid wordt jaarlijks een jaarplan gemaakt met 
een bijbehorend budget. Ook dit jaarplan wordt voorgelegd aan het AB ter goedkeuring.  

6.2 De jeugdorganisatie  
De jeugdorganisatie bestaat uit de Jeugd Commissie en de Technische Commissie Jeugd.  

De Jeugd Commissie 
De Jeugd Commissie bestaat uit; 

1. De voorzitter Jeugd en tevens algemeen bestuurslid; 
2. Per leeftijdsgroep (15 groepen), een (soms 2) Leeftijd Coördinator (LC); 
3. Coördinator jeugdscheidsrechters; 
4. Coördinatoren (onder en bovenbouw) meidenvoetbal. 

Zij voeren samen met de leiders van de ruim 90 jeugdteams alle randvoorwaardelijke en 
beleidszaken uit.  

De Technische Commissie  
De Technische Commissie bestaat uit: 

1. Het Bestuurslid Technische Zaken; 
2. De Technisch Coördinatoren (TC)  1 TC Onder-, 1 TC Midden- en 1 TC Bovenbouw; 
3. Coördinatoren circuit 08, 09, 010; 
4. Hoofden Jeugdopleiding (HJO) zijn verantwoordelijk voor de vertaling van het Technisch 

Jeugdvoetbalplan naar de praktijk, dragen het plan uit en bewaakt het.  
Zij voeren samen met de trainers en coaches van de jeugdteams het technisch beleid uit. 

Jeugdkader bestaande uit leiders, coaches en trainers 
Vanuit de Jeugd Commissie zijn de Leeftijds Coördinatoren de contactpersoon voor leiders, 
coaches en trainers. Zij communiceren met alle teamleiders en trainers van hun lichting over alle 
randvoorwaardelijke zaken.  

• De teamleiders zijn verantwoordelijk voor de informatie en de organisatie van het team 
buiten de lijnen. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor met trainers, coaches, ouders en 
spelers over alle randvoorwaardelijke zaken zoals rijschema, vlaggen, teamuitjes, 
informatie vanuit de club etc. en communiceren hier actief over. 

• De trainers en coaches zijn verantwoordelijk voor de training en wedstrijd, (alles binnen de 
lijnen), en communiceren met de (ouders van) spelers over opstelling, trainingstijden, 
selectieproces etc. De trainers en coaches hebben voornamelijk contact met de leider of 
met Technische Coördinator.  

6.3 Financiën  
Kampong Voetbal stelt jaarlijks een deel van haar budget ter beschikking aan de Jeugd 
Commissie. Dit budget is bedoeld voor activiteiten en toernooien en materiaal zoals ballen en 
doelen. Daarnaast is er een budget in de begroting gereserveerd voor de Technische Commissie. 
Dit budget is bedoeld voor de vrijwilligersvergoeding voor jeugdtrainers, maar voor trainers van de 
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circuittraining, van de selectieteams en van de breedteteams indien de trainer geen ouder van het 
betreffende team is.  
De begroting en verantwoording over de kosten ligt bij de penningmeester van Kampong Voetbal 
en wordt jaarlijks vastgesteld in de ALV. Bij de totstandkoming van de begroting wordt overlegd 
tussen de betrokken bestuursleden, bestuurslid Technische Zaken en Voorzitter jeugdcommissie.  

6.4 Materialen en accommodatie 
Kampong Voetbal beschikt over een zeer ruime accommodatie, die voor het grote aantal leden 
toch beperkt blijkt. Met name de trainingscapaciteit schiet tekort. Binnen de capaciteit 
mogelijkheden doen we onze uiterste best om iedereen zoveel mogelijk te laten voetballen. De 
Verenigingsmanager controleert een deugdelijke staat van de accommodatie en de benodigde 
materialen. Wij verwachten dat de jeugd netjes omgaat met de accommodatie door bijv. de fiets in 
het fietsenrek te zetten en rotzooi in de prullenbak te doen.  

Voor zover er budgettaire ruimte is, kan, in overleg met de Verenigingsmanager, een verzoek 
gedaan worden om specifieke materialen aan te schaffen. De daadwerkelijke aanschaf is een taak 
van de Verenigingsmanager met toestemming van de penningmeester.  
Elk team is verantwoordelijkheid voor het verkregen materiaal en zorgt dat dit compleet blijft. 
Materiaal dat kwijtraakt wordt in rekening gebracht bij het team.   
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7. Informatievoorziening 

Kampong Voetbal gebruikt diverse communicatiekanalen voor verschillende doeleinden.  

7.1 Kampong voetbal informatie 
Binnen Kampong Voetbal wordt onderscheid gemaakt tussen essentiële en niet-essentiële 
communicatie. ‘Need-to-know’ en ‘nice-to-know’. Afhankelijk van het type informatie worden de 
communicatiekanalen bepaald. Hierover is meer te vinden in het communicatie beleidsplan. 

Op de website van de vereniging, www.kampongvoetbal.nl is alle informatie te vinden over 
trainingen, wedstrijden, afgelastingen etc. Ook vind je daar de nieuwsberichten. De website is ook 
in app vorm beschikbaar. 

Voor essentiële informatie rondom start en einde seizoen wordt twee keer per jaar een zogeheten 
‘update’ verstuurd.  
Daarnaast brengt de jeugdcommissie vier keer per jaar een nieuwsbrief uit die naar alle 
jeugdleden gestuurd wordt. 

De communicatiecommissie plaatst leuke en informatieve berichten op Instagram, Facebook, 
Twitter en LinkedIn. Essentiële communicatie wordt rechtstreeks vanuit de 
communicatiecommissie per mail aan alle leden gestuurd, of via de leeftijdscoördinatoren 
doorgestuurd per e-mail of Whatsapp aan de teamleiders die het – indien relevant – weer delen 
met de teams.  

7.2 Wedstrijdinformatie 
In de app van de KNVB; ‘voetbal.nl’ zijn de teamindelingen, het niveau, de uitslagen, de 
wedstrijdtijden en locaties terug te vinden.  
De wedstrijdzaken App is de KNVB app voor trainers, leiders en coaches, waarmee het 
wedstrijdformulier ingediend kan worden, de uitslagen doorgegeven worden en het 
wedstrijdverslag ingediend kan worden.  
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7.3 Informatievoorziening vanuit de Jeugd Commissie 
De leeftijdscoördinatoren zijn verantwoordelijk voor het coördineren van de organisatie en 
informatie van en naar een specifieke leeftijdsgroep.  

Van LC en TC naar trainers en leiders  
In september wordt door de Leeftijd Coördinator een informatieavond georganiseerd, om trainers 
en leiders van hun lichting te informeren over het aankomende voetbaljaar. De Technisch 
Coördinator is bij de bijeenkomst aanwezig voor toelichting op sporttechnische zaken. 

Gedurende het jaar onderhoudt de LC contacten met de leiders en trainers via Whatsapp, mail en 
op de velden over activiteiten, toernooien, materiaal etc. 

In mei organiseert de LC nog een informatieavond om vragen te beantwoorden rondom selectie en 
teamindeling voor het nieuwe seizoen.  

Van LC en TC naar de ouders 
In september Organiseert de LC een informatieavond voor ouders.  Zeker voor jonge lichtingen 
een waardevolle manier om ouders te verbinden met de club, vrijwilligersbeleid uit te leggen etc. 

Rond februari/maart zorgt de LC op advies van TC ervoor dat ouders worden geïnformeerd over 
de selectieprocedure en eventuele teamaanpassingen. Grote veranderingen vinden in ieder geval 
plaats op de volgende momenten: 

• Van 08 naar 09 (vorming selectieteams en meidenteam) 
• Van 010 naar 011 (6x6 naar 8x8) 
• Van O12 naar O13 (8x8 naar 11x11) 

Als ouders specifieke vragen hebben over selectie, indeling breedteteams of iets anders, dan 
kunnen zij altijd terecht bij de leider van het team, die vervolgens informatie ophaalt bij Leeftijd 
Coördinator of Technische Coördinator.  

Mei Indien een speler naar een ander team wordt overgeplaatst, dan wordt hierover altijd contact 
opgenomen door de Leeftijd Coördinator met de ouders van de speler.  

April/mei De Leeftijdscoördinator neemt contact op met de ouders van nieuwe leden of ouders met 
kinderen op de wachtlijst. Zij krijgen informatie over specifieke wensen, eventueel vrijwilligerswerk 
en de wachtlijst. Als het nieuwe jeugdlid wordt toegelaten, krijgt hij of zij het jeugdinformatieboekje 
door de Leeftijdscoördinator opgestuurd waarin alle informatie over het jeugdvoetbal bij Kampong 
staat.  

TC en JC onderling 
De Jeugd Commissie en de Technische Commissie overleggen 4 keer per jaar apart van elkaar. 

• September: start seizoen 
• December: winterperiode 
• Mrt/April: selectieperiode 
• Juni: afsluiten seizoen en start, voorbereiden nieuwe seizoen 

Per bouw (onder-, midden- en bovenbouw) belegt de betreffende Technisch Coördinator 3 keer per 
jaar een overleg met de Leeftijd Coördinatoren van hun bouw voor afstemming over o.a. trainers, 
opleidingen, selectieproces etc. Om de aansluiting te waarborgen is een lid van de TC regelmatig 
aanwezig bij de vergaderingen van de JC. 
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