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VOORWOORD 

 
 
“V.V.  KLOETINGE OP WEG NAAR DE TOEKOMST” 
 
Voor U ligt het beleidsplan van v.v. Kloetinge voor de jaren 2016 tot en met 2020.  
 
Dit beleidsplan is opgesteld om richting te geven aan het beleid van de vereniging voor deze 
periode. 
 
Het besturen van een voetbalvereniging is complex. Zeker voor een vereniging met ambities. 
 
Het besturen van een grote vereniging als v.v. Kloetinge betekent ook dat er keuzes 
gemaakt moeten worden en dat taken en doelstellingen zo helder mogelijk omschreven 
moeten worden. 
Er moet derhalve worden ingezet op openheid, helderheid en zorgvuldigheid. 
 
Dit rapport moet een levend document zijn. Op basis van concrete praktijkervaringen bij de 
diverse onderdelen zal dit rapport beoordeeld en bijgesteld moeten worden, alsmede 
regelmatig geëvalueerd moeten worden. 
 
In afwijking op het vorige beleidsplan worden alles functies, taken, bevoegdheden en 
reglementen  niet meer apart beschreven in het beleidsplan. 
Deze  kunnen worden opgevraagd bij de secretaris van de vereniging. 
 
Het bestuur van de v.v. Kloetinge heeft het voornemen om een manager voetbaltechnische 
zaken aan te stellen die verantwoordelijk wordt voor uitvoering en bewaking van het totale 
technische beleid van de v.v. Kloetinge. 
Dit nieuwe beleidsplan is dan ook als zodanig zowel tekstueel als inhoudelijk geschreven. De 
officiële aanstelling van de manager voetbaltechnische zaken zal plaatsvinden na 
ondertekening van het contract met de potentiele 
nieuwe hoofdsponsor van de jeugdopleiding. Uitgangspunt is dat dit zal plaatsvinden uiterlijk 
01-08-2016. 
 
 
 
Kloetinge, juni 2016 
Bestuur v.v. Kloetinge 
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1. De visie 

 
Algemene visie 
In de toekomst wil v.v. Kloetinge toe naar een professionelere aanpak voor zowel het 
prestatieve als recreatieve voetbal, met daarbij aandacht voor de maatschappelijke en 
sociale functies die enerzijds voetbal als sport en anderzijds de vereniging als organisatie 
heeft in de samenleving: v.v. Kloetinge is een vereniging van en voor iedereen, die zich 
sociaal wil bewegen. 
 
Technische visie 
Het bestuur wil een herkenbaar beleid voeren waarin de algemene visie breed gedragen 
wordt,waarbij een individuele sporter, vanuit een gedegen jeugdopleiding met een duidelijk 
opleidingstraject en specifieke trainingen per leeftijdsgroep, zich kan ontwikkelen tot een 
voetballer in een voor hem/haar inspirerende voetbalomgeving. 

De ambities  (2015-2020) 

 
1. Financieel beleid 

 
De club moet financieel gezond zijn. 

2. Technisch beleid 

 
Doelstelling is dat het 1e team op minimaal hoofdklasseniveau voetbalt. Verder is het streven 
dat de spelers van het 1e elftal zoveel mogelijk uit eigen jeugd afkomstig zijn. 
 
Doelstelling is dat het 2e team in de reserve klasse speelt vergelijkbaar met het eerste elftal. 
Het 2e team is een opleidingselftal, het voorportaal voor het 1e team.  
 
Ook de juniorenteams A1, B1, C1, D1 en E1 dienen op divisieniveau te voetballen. Van 
hieruit kan doorstroming plaatsvinden. 

45+: de vereniging wil voetbal voor 45+  een keer per maand blijven faciliteren, waarbij de 
doelstelling is gestopte spelers weer in aanraking te laten komen met de vv Kloetinge en/of 
oudere leden langer bij de vereniging betrokken te laten blijven.  

Meisjes- en vrouwenvoetbal: de vereniging is zich ervan bewust dat hier een geweldig 
groeipotentieel ligt. Om het meisjes- en damesvoetbal bij de vv Kloetinge verder uit te 
breiden dienen er specifieke, aanvullende voorwaarden te worden gecreëerd, zoals aparte 
kleedkamers.  

Deze aanpak vraagt om een professionele benadering inzake training (systeem voor 
trainingssturing en verbetering teameffectiviteit) en optimale randvoorwaarden zoals 
materialen en uitrusting (topkwaliteit kleding) en accommodatie (velden/kleedkamers/ 
behandelruimte verzorging, evt. fitnessmaterialen/ruimte). 
Het spreekt voor zich dat ook professionaliteit is vereist van trainers, begeleiders en 
bestuurders. 
 
Uiteindelijk gezamenlijk doel blijft v.v. Kloetinge een toonaangevende positie te laten blijven 
bekleden in het Zeeuwse amateurvoetbal. 
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3. Accommodatie 

 
Vv Kloetinge huurt de accommodatie van de SSWK. 
Een goede accommodatie is een voorwaarde voor het door ontwikkelen van VV Kloetinge. 
De accommodatie dient daarvoor sterk verbeterd te worden. 
 
De huidige accommodatie dient op tenminste het huidige niveau te blijven.  
Zo nodig en zo (financieel) mogelijk zullen er aanpassingen worden gerealiseerd. 
 
Prioriteit hierbij heeft: 
 
-kunstgras en verlichting op het hoofdveld 
-kunstgras op het derde veld 
-meer kleedlokalen (mede gezien de snelle groei van het meisjesvoetbal) 
-renovatie kleedkamers onder de tribune 

4. Vrijwilligersbeleid 

 
Vrijwilligers zijn de belangrijkste mensen van een vereniging. 
Wil je echter als amateurvereniging de komende tijd mee kunnen, dan moet je met 
vrijwilligers langs gestructureerde lijnen kunnen werken. Er zal moeten worden geïnvesteerd 
in betrokkenheid. De jeugdleden van nu zijn de vrijwilligers van de toekomst. 
Het werven van vrijwilligers en het maken van beleid hierop is  een must naar de toekomst 
toe. 
Daarnaast  dient een vrijwilligerscoördinator te worden benoemd. 
 
Vanaf het seizoen 2016-2017 dient iedere vrijwilliger in het bezit te zijn van een Verklaring 
Omtrent Gedrag die bij aanvang van het seizoen niet ouder is dan 3 jaar. 
 

5. Een bestuur, dat bestuurt op hoofdlijnen 

 
Het huidige bestuur is belast met teveel uitvoerende taken.  
Er dient een  heldere taakverdeling te zijn  tussen de verschillende commissies en het 
bestuur. 
 
Op dit moment ( 2016) bestaat het bestuur uit de volgende leden: 
 
Voorzitter 
Secretaris 
Penningmeester 
Jeugdzaken 
Commerciële zaken 
Wedstrijdsecretaris 
Technische zaken 
 
 
Momenteel (2016) zijn de volgende commissies actief binnen VV. Kloetinge: 
 
Horeca Commissie (geeft uitvoering aan en adviseert het bestuur over alle horeca 
aangelegenheden binnen de vereniging) 

Evenementencommissie (geeft uitvoering aan en adviseert het bestuur over alle 
evenementenaangelegenheden binnen de vereniging) 
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Jeugdcommissie (operationele zaken binnen de jeugdafdeling van v.v. Kloetinge) 
 
Beheercommissie (Het zorgdragen voor een goede staat van onderhoud van sportpark 
Wesselo) 
 
Commissie voetbal technische zaken (geeft uitvoering aan het technisch beleid van het 1e  
en 2e team en aan de operationele zaken van de seniorenafdeling van de vereniging). 
 
Manager voetbaltechnische zaken (geeft leiding en is verantwoordelijk voor het totale 
technische beleid) 

Commerciële commissie (leggen en onderhouden van goede contacten tussen de 
vereniging en personen of groepen ter  financiële ondersteuning van de vereniging. 
 
Hierbij zouden de commissies meer verantwoordelijkheden (en daarmee dus rechten en 
plichten) moeten nemen t.a.v. de inhoudelijke zaken op hun werkterrein. Ook een gedegen 
vrijwilligersbeleid draagt hier aan bij. 
 
Het bestuur op haar beurt kan zich in de voorgestelde constructie veel meer dan voorheen 
richten op haar kerntaak: het besturen van de vereniging.  
 

6. Normen en waarden 
 
Als vereniging dienen we zorg te dragen dat een ieder, die zich inzet voor v.v. Kloetinge, 
zowel actieve spelers, begeleiders, trainers, vrijwilligers, bestuursleden, en niet te vergeten 
supporters, plezier beleven aan de voetbalsport. 
Om gezamenlijk als v.v. Kloetinge de positieve sfeer uit te stralen van sportiviteit, plezier 
voor, en aan de voetbalsport, dienen er vanzelfsprekend regels te worden bepaald en te 
worden vastgelegd. 
 
Er worden specifieke gedragsregels onderscheiden voor: 
- de accommodatie; 
- de sporters; 
- ouders/verzorgers; 
- trainers/leiders; 
- supporters/toeschouwers. 
 
In de gedragsregels zijn de normen en waarden van de vereniging vastgelegd: 
 

1. Behandel elkaar met respect: ieder mens maakt fouten, ook de scheidsrechter;  

2. Blijf als supporter altijd achter de omheining;  

3. Laat de coach zijn/haar werk doen;  

4. Geef positieve aanmoedigingen en houdt negatieve emoties onder controle;  

5. Maak niks kapot en laat de kleedkamers, velden en kantine netjes achter.  

6. Er wordt positief gecoacht. 
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Natuurlijk moeten we die regels ook samen nakomen. Elkaar hierop aanspreken is erg 
belangrijk. Indien iemand zich niet aan de gestelde regels en afspraken houdt, spreken we 
van afwijkend gedrag. Het bestuur van v.v. Kloetinge is bevoegd om, op passende wijze 
maatregelen te treffen voor diegene die de gedragsregels overtreedt.  
 
 

7. Communicatie 

 
Communicatie is heel belangrijk. Deze dient binnen V.V. Kloetinge te worden verbeterd. 
Met een goede communicatie word je goed geïnformeerd. Communicatie is bovendien een 
belangrijk bindmiddel: het brengt mensen samen en houdt mensen vast, betrokken. 
Als v.v. Kloetinge hechten we aan een goede, zorgvuldige en transparante communicatie.  
Binnen de vereniging zijn de nodige algemene communicatiemiddelen, het clubblad ‘Op de 
Korrel’,  de website, de presentatiegids, het Voorzetje, de Nieuwsbrief, twitter en Facebook.  
Ieder communicatiemiddel dient een eigen doel, heeft een eigen vorm en bedient voor een 
deel een andere doelgroep. Hoewel: de overlappingen tussen de verschillende 
communicatiemiddelen zijn talrijk.  
Het is zaak om voortdurend kritisch te zijn op de noodzaak en het nut van de genoemde 
communicatiemiddelen. Deze dienen periodiek te worden geëvalueerd. 
Het is bovendien zaak om nieuwe ontwikkelingen op het gebied van communicatie (die van 
nut kunnen zijn voor de vereniging) goed te volgen en wellicht, na alle voors en tegens te 
hebben afgewogen, te gaan gebruiken. 
 
Maar ook de onderlinge communicatie tussen spelers, trainers, leiders en bestuur is van 
groot belang. Het is belangrijk elkaar geïnformeerd te houden. Dit leidt tot begrip en 
vertrouwen en zorgt er voor dat er geen onduidelijke situaties ontstaan. 
 
Communicatie = onderlinge verbondenheid 
 

8. Sponsoring 

Business Club Kloetinge 

 
De Business Club Kloetinge  heeft ten doel het behartigen van de belangen van de VV 
Kloetinge in de ruimste zin en het professionaliseren van de fondsenwerving binnen de 
vereniging.  
De inkomsten worden met name ingezet om de sportieve prestaties van het 1e elftal 
verbeteren. Een substantieel deel komt ten goede aan de vereniging  in de vorm van de 
jeugdafdeling. 
 
 
Een grote club als v.v. Kloetinge heeft sponsoren heel wat te bieden.                         
       

De organisatiestructuur (op weg naar 2020) 

 
Om bovenstaande doelstellingen te kunnen realiseren dient de organisatiestructuur van v.v. 
Kloetinge te worden herzien. Cruciaal is de volgende omschrijving: 
Het aanbrengen van een solide organisatiestructuur binnen de vereniging, gericht op 
verbetering van het functioneren van de vereniging als geheel en verbetering van de 
prestaties van de standaardelftallen. 
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Voetbaltechnische beleidsplan 2016-202.        
Visie: 

 
Het bestuur wil een herkenbaar beleid voeren waarin de “overall” visie breed gedragen 
wordt, waarbij een individuele sporter, vanuit een gedegen jeugdopleiding, zich kan 
ontwikkelen tot een voetballer in een voor hem/haar inspirerende voetbalomgeving. 
 
Deze visie bestaat uit: 

- VVK wil een vereniging zijn waar zowel senioren als jeugd zich thuis voelen en sport 
kunnen bedrijven op zijn /haar niveau zowel prestatief als recreatief 

- duidelijk opleidingstraject voor de jeugd met daaraan gekoppeld gespecificeerde 
trainingen per leeftijdsgroep 

- herkenbaar voetbal, aanvallend en initiatiefrijk.  
- in de opleidingsfase geldt dat individueel belang boven het team belang gaat. 
- pedagogisch verantwoorde begeleiding, waarbij het voorbeeldgedrag van trainer / 

leider als essentieel wordt gezien.  
-  

Dit alles dient bereikt te worden, zoveel als mogelijk, met eigen leden. 
 
Doelstelling 

 
De algemene doelstelling is om voorwaarden te scheppen om voor iedere individuele speler 
zijn/haar eigen “top” niveau te laten bereiken. 
 
De primaire hoofddoelstelling is: 

- elk individu zijn/haar top te laten bereiken en de grenzen daarvan te laten ontdekken, 
- selectie teams, in alle leeftijdscategorieën, zo hoog mogelijk laten spelen: 

1e elftal, minimaal hoofdklasse, waarbij het streven is dat de selectie uit spelers 
bestaat die zoveel mogelijk uit de eigen jeugdopleiding komen   
2e elftal, zaterdag reserve hoofdklasse, waarbij het een jong opleidingselftal is voor 
de eerste selectie, 
3e elftal  zo hoog als mogelijk spelen! 
alle jeugdselecties, minimaal spelen op divisieniveau 
Er dient een heldere lijn in opleiding, selectie, training en coaching te zijn van af 
pupillen tot en met senioren 

- recreatieve teams. 
Het grootste deel van het ledenbestand bestaat uit “recreatie”- voetballers, die op hun 
eigen (meestal hoogst haalbare) niveau voetballen en daar veel vreugde aan 
beleven. Zij vormen de basis waarop de vereniging bestaat en zij verdienen dan ook 
net zoveel aandacht als de spelers van de selectie teams. 
De vereniging wil de komende tijd extra aandacht besteden aan het dames/meisjes 
voetbal en G-voetbal. 
 

De secundair, hiervan afgeleide doelstelling is: 
- de kwalitatief mindere voetballers c.q. minder ambitieuze voetballers op een zo    

aangenaam mogelijke manier laten functioneren op prestatief/recreatief niveau.  
 
Uitgangspunten: 

-     een gedegen jeugdopleiding, waardoor een goede doorstroming mogelijk is/wordt              
      -    bij de jeugd wordt door de vereniging niet actief gescout, 

- de selectieteams bestaan zoveel als mogelijk uit spelers uit de eigen opleiding, 
- in de opleiding gaat het individuele belang boven het team belang, 
- professionalisering van het kader bij de selectieteams, 
- de overeenkomsten/vergoedingen/opleidingsniveau zijn gebaseerd op het niveau     

waarop wordt gespeeld, 
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- het selectiebeleid valt onder de verantwoordelijkheid van de manager voetbal 
technische zaken, die valt onder het bestuur en als aanspreekpunt heeft het 
bestuurslid voetbaltechnische zaken. 

- een geschikte accommodatie, waarvoor de mogelijkheid bestaat dat selectieteams  
minimaal 2 x per week kunnen trainen, 
 

5.  Uitwerking voor selecties : 
 

- Het selectie- en indelingsbeleid. 
 
Algemeen: 
De eigen waarneming en visie van de trainers van de selectieteams, de 
coördinatoren en de scoutingmensen spelen hierin een grote rol. Zij geven advies en 
bekijken intern de lagere teams. Een eerste selectie vindt door hen plaats in overleg 
met de betrokken trainers/leiders. 
Bij de senioren bepalen de trainers en de technische commissie de selecties. 
 

- De selectieteams. 
- Deze zijn:  

bij de jeugd: A1, B1, C1, D1, E1 en F1, bij 5 teams of meer is er ruimte voor een 2e 
prestatief team, bij 8 teams een 3e , alleen als er voldoende potentie aanwezig is. 
bij de senioren:  1e en  2e 
 

- De indelingen. 
In het algemeen wordt in juni een eerste indeling ( een indeling onder voorbehoud) 
gemaakt. In de voorbereidingsperiode worden de selecties dan definitief.  
Bij de jeugd worden uiterlijk eind juni de selecties vastgelegd. 
Tot de winterstop worden er in principe geen wijzigingen in de selecties aangebracht, 
( extreme situaties uitgezonderd)  Spelers, die in een selectiegroep zijn opgenomen, 
kunnen alleen na overleg met de manager voetbaltechnische zaken worden 
teruggezet. In de winterstop kan in overleg met manager voetbaltechnische zaken en 
trainers evt.  veranderingen plaats vinden in de selecties. 
Bij de jeugd worden de selecties uiterlijk eind juni vastgelegd. 
 

- Overstap A-junioren naar senioren tijdens de competitie . 
 
1. In principe gaan er geen eerste jaars junioren over naar de seniorenselecties, 

tenzij zij over uitzonderlijke talenten beschikken. Hierover vindt dan overleg plaats 
tussen TC/ speler/ trainer(s) en ouders.  

2. In het algemeen vindt er tijdens de competitie geen overgang plaats van spelers 
naar senioren. Na de winterstop is het mogelijk dat spelers mee gaan trainen en 
ingezet kunnen worden bij het spelen van wedstrijden bij de senioren. Eis is wel 
dat de betreffende spelers over uitzonderlijke kwaliteiten beschikt en een 
versterking is voor het senioren team. Hierover dient overleg plaats te vinden 
tussen TC /speler/ trainer(s) en ouders. 

 
3. Vindt er een overstap plaats, dan dient die overstap nauwlettend gevolgd te 

worden door de technische commissie en trainer wat betreft opvang en 
ontwikkeling. 

 
- Overstap A-junioren naar senioren bij begin nieuwe competitie. 
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De commissie voetbal technische zaken moet: 
1. contact onderhouden met 1e jaars senioren, m.b.t. opvang en ontwikkeling, 
2. spelers helpen te begeleiden bij terugstap 1e elftal naar 2e elftal en omgekeerd, 

bv nagaan of het mogelijk is te blijven trainen bij 1e selectie. 
3. proberen, zoveel als mogelijk is, overgangspelers, die niet in aanmerking komen 

voor een selectieteam, bij elkaar te houden en deze in te delen in één team. Aan 
te vullen met oudere spelers die hen kunnen begeleiden. 
 

- Indeling nieuwe leden. 
Nieuwe leden worden ingedeeld op passend niveau, hetgeen afhangt van leeftijd, 
voetbalverleden, ambitie, e.d. 
 

6.  Opleidingsplan trainers. 
a. De trainers van de selectieteams hebben hun diploma conform de KNVB      

reglementen, Er wordt gestreefd naar een TC 2 diploma voor de 
standaardselecties 2e, A1, B1 en C1 . Voor de D1 wordt gestreefd naar mimimaal 
TC 3-jeugd.  

b. Bij de andere jeugd teams wordt trainingsstof aangereikt via de Technisch 
Coördinator en de trainingsstof van de KNVB    

c. De vv Kloetinge biedt (kandidaat) trainers de mogelijkheid een cursus te volgen 
met daarbij de afspraak dat men na het behalen van het diploma minimaal 2 
seizoenen binnen de vv Kloetinge het trainersvak  uitoefent. 
Opleidingsvergoeding wordt vastgesteld op 75 % van de opleidingskosten. 50 % 
van deze kosten worden betaald bij aanvang van de opleiding. Bij het behalen 
van het diploma wordt 25 % van de opleidingskosten betaald. Bij vertrek na 1 
seizoen dient de helft van de opleidingskosten terug betaald te worden. Voor 
aanvang van de opleiding dient het Bestuur toestemming te verlenen. Aangezien 
de opleiding ook in de maatschappij van waarde is dient degene die de opleiding 
volgt 25 % zelf bij te dragen in de kosten. 

d. Van de trainers wordt verwacht dat zij periodiek contact met elkaar hebben,  
in de volgende orde: 1e met 2e, 1e met 2e en A1, 2e met 3e, A1 met B1 etc. 

e. De manager voetbaltechnische zaken is verantwoordelijk voor de ontwikkeling 
van de trainers en heeft gedurende het jaar regelmatig contact met de trainer(s)  
van het 1e , 2e  A1, B1, C1 en D1.  

f. De keepers van 1e en 2e selectie + de keepers van A1, B1, C1 en D1 krijgen  
minimaal 1 x in de week training van een specialist, ( een oud 1e elftal keeper of  
iemand met een officieel KNVB diploma).  

g. De manager voetbaltechnische zaken is verantwoordelijk voor de ontwikkeling 
van de jeugdtrainers bij de pupillen d.m.v. van scholing, cursus en bijeenkomsten.  

 
7.  Scouting, senioren. 

 
Deze dient gericht te zijn op het (beter) invullen van posities die matig of slecht bezet   
zijn en op individuele ontwikkeling.                                                                                                        

          Scouting wordt voor de eerste selectie gedaan door de CVTZ in overleg met de 
           hoofdtrainer.          
           Scouting voor de andere teams  gebeurt incidenteel als een selectieteam op bepaalde                      
           posities geen beschikbare kandidaat heeft binnen de eigen vereniging.  
             

Het vragen van een speler gebeurt alleen als het een echte meerwaarde heeft voor 
het team en de speler over echt talent beschikt. 
Bij het vragen van een speler behoort de desbetreffende vereniging eerst ingelicht te  

          worden.  
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9.  Medische begeleiding en EHBO  
 

De medische taken bij Kloetinge worden uitgevoerd door 2 verzorgers.(diploma NGS). Deze 
zijn primair gericht op 1e en 2e selectie, maar zijn ook aanspreekbaar voor andere leden 
De verzorgers worden ondersteund door een fysiotherapeut. 
Van de verzorgers wordt verwacht dat zij aandacht hebben voor opleiding/instructie van 
begeleiders/ spelers van de overige elftallen, zodat ook daar primair verzorgende 
handelingen verricht kunnen worden of voorkomen. 
Een fysiotherapeut en een verzorger dient op elke trainingsavond van 1e en 2e selectie 
aanwezig te zijn en op wedstrijddagen. Uitgangspunt is een selectiespeler speelklaar te 
krijgen voor de eerstkomende wedstrijd, anders dan via verwijzing/behandeling door de 
huisarts. 

 
 10.  Randvoorwaarden. 

 
Het bestuur van de vv Kloetinge zal bij uitvoering van dit V(oetbal) T(echnisch) 
B(eleids) P(lan) trachten financiële ruimte te creëren voor de volgende 
randvoorwaarden: 
1. trainers voor de seniorenselectieteams (1, 2,3), 
2. trainers voor de jeugdselectieteams (A1, B1, C1, D1, E1, F1), 
3. keepers trainer voor 1e, 2e, A1, B1, C1, D1,    
4. uniforme wedstrijdkleding voor spelers en jacks voor de begeleiding, 
5. aansturing Technisch Coördinator  
6. de overige trainers krijgen een tegemoetkoming in hun contributie, 
7. medische begeleiding, 
8. verzorgen van opleidingscursussen, 
9. goed materiaal, 
10. organiseren van nevenactiviteiten als cursussen op locatie, demo trainingen, 

sfeer bevorderende activiteiten, teambuilding, ed. 
 

12.  Organisatie /Coördinatoren. 
De coördinator is de spil tussen trainers/leiders, ouders (bij jeugdspelers) en bestuur. 
Deze coördinator is verantwoordelijk voor een categorie pupillen of junioren bij de 
jeugd en bij de senioren voor een aantal (met name lagere) teams. 

 
 
SELECTIE- EN INDELINGSBELEID 
 
Het streven van VV Kloetinge (VVK) is een eenduidig en objectief  selectie- en 
indelingsbeleid. Het uitgangspunt voor dit beleid is spelers te laten voetballen op het niveau 
waar ze het best uit de voeten kunnen, voldoende uitdaging(en) vinden en daarmee dus ook 
het meeste plezier aan voetbal beleven. 
VVK kent prestatieve en recreatieve teams. De prestatieve teams worden samengesteld op 
basis van het selecteren van spelers.  
Binnen alle teams moet ruimte zijn voor zowel prestatief als recreatief voetbal, onder 
voorwaarde dat het een nooit ten koste van het ander kan gaan. Bij prestatieve teams gaat 
het prestatieve boven het recreatieve.  
Daarom wordt er een selectie- en indelingsbeleid gevoerd om de spelers met een gelijk 
niveau en gelijke beleving zoveel mogelijk bij elkaar te laten spelen. Dit komt de sfeer maar 
vooral ook de ontwikkeling van de spelers ten goede. Bij de recreatieve teams wordt zoveel 
als mogelijk rekening gehouden met vriendjes van de spelers. De ontwikkeling en vooral het 
plezier in het voetballen van het individu heeft voorrang op het resultaat van het collectief. 
Het selecteren gebeurd op vrijwillige basis. Indien een speler er de voorkeur aan geeft om in 
een recreatief team te voetballen, zal deze keuze worden gerespecteerd. 
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Het selectie- en indelingsbeleid bij de jeugd  van VVK is als volgt opgedeeld in de volgende 
onderwerpen: 
 
1.1 Verantwoordelijkheden 
1.2 Het selecteren en indelen van de teams 
1.3 De selectie en indelingsprocedure 
1.4 Uitgangspunten 
1.5 Tussentijds instromen of aanmelden 
1.6 Doorstroming van spelers 
1.7 Vervroegde doorstroming spelers 
1.8 Richtlijnen voor het gebruiken van spelers van andere teams 

 
SELECTIE- EN INDELINGSBELEID JEUGD 
 
1.1 Verantwoordelijkheden 
 
Eindverantwoordelijk voor de samenstelling van teams zijn: 
 
A,B en C junioren: de manager voetbaltechnische zaken in overleg met de technisch 
coördinator junioren. 
D,E en F pupillen: de manager voetbaltechnische zaken in overleg met de technisch 
coördinator pupillen.  
 
De coördinator zorgt er voor dat de trainer van een team hem tijdig een voorstel doet met 
spelers welke eventueel voor een prestatief team in aanmerking komen. In overleg met de 
trainers worden er voor alle teams (recreatief en prestatief) voorstellen ingediend bij de 
coördinatoren. 
 
Voor de opstelling van spelers binnen een team is de trainer verantwoordelijk. 
  
1.2 Het selecteren en indelen van de teams 
Voor het bereiken van een zo hoog mogelijk prestatie- en/of spelniveau en plezier in het 
voetbal is een weloverwogen selectie- en indelingsprocedure noodzakelijk. Daarbij hanteren 
wij de volgende criteria en uitgangspunten: 
 
Bij de selectie voor de prestatieve teams: 

- techniek, inzicht, fysieke en mentale kwaliteiten van de speler 
- beschikbaarheid speler 
- ambitie, motivatie, ruimte voor talent 
- bevindingen van trainers, leiders en coördinatoren 

 
Bij de indeling van de recreatieve teams: 

- op leeftijd en geboortedatum 
- wensen spelers (en ouders) qua vriendjes 
- de doorstroming naar een hoger team 
- spel plezier. 

 
Andere aspecten bij selecteren en indelen zijn: 

- bij prestatieve teams is er sprake van selecteren en recreatieve teams van indelen of 
herschikken 

- evenwichtige samenstelling van de groep 
- maximaal 4 spelers van een andere vereniging ( de TCJ en Technisch Coördinator 

hebben hierin het laatste woord) 
- Uitdagingen en stimulans creëren voor alle spelers 
- Spelers leergierig en enthousiast houden 
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- Spelers op meerdere posities laten spelen 
- Objectieve signalering 

 
Dit vraagt inzicht in:  

- De ontwikkeling van de spelers  
- Hoeveel spelers volgend seizoen in betreffende leeftijdsgroepen zitten 
- Hoeveel teams kunnen er worden ingeschreven, is de accommodatie toereikend? 

 
1.3  De selectie en indelingsprocedure 
 
Dit is een apart document: “selectie en indelingsprocedure” 
 
 
1.4  Uitgangspunten: 
De uitgangspunten voor/bij het samenstellen van de prestatieve teams: 
 

- Minimaal 10 spelers bij de F en E pupillen. 
- Minimaal 16 spelers bij de D, C, B en A junioren. 

 
De uitgangspunten voor/bij het samenstellen van de recreatieve teams: 

- Streven naar maximaal 10 spelers bij F en E pupillen. 
- Streven naar maximaal 15 spelers bij D, C, B en A junioren. 
- Terugzetten gebeurt alleen onder de eerder genoemde voorwaarden. 
- Als spelers zijn geselecteerd voor een prestatief team, betekent dit dat ze door de 

trainers geschikt zijn bevonden en over de kwaliteiten of in potentie over deze 
kwaliteiten beschikken, om mee te draaien op het gewenste niveau. Trainers zijn 
daarmee verantwoordelijk voor zowel de prestaties als de ontwikkeling van de 
selectiespelers. De trainers dienen gedurende het seizoen er naar te streven om 
alle spelers van een prestatief team in beginsel evenveel te laten spelen, dit kan 
zowel in het 1e als in het 2e team zijn. Dit komt de ontwikkeling van de spelers ten 
goede. Het is ook in het belang van de club dat al het aanwezige talent de ruimte 
krijgt om zich te ontplooien.  
Het laagste elftal nummer is niet per definitie het elftal waar de minst presterende 
spelers worden geplaatst. Dit kunnen de jongste spelers zijn uit de betreffende 
categorie. 

 
Indelen nieuwe leden/spelers van buitenaf 
Nieuwe leden worden in principe ingedeeld door de coördinator volgens het ‘wachtlijst’ 
principe in een recreatief team. Dat wil zeggen, wie het eerst komt wordt het eerst 
ingedeeld. Betreft het spelers van een andere vereniging dan krijgen deze de gelegenheid 
om indien van toepassing, mee te trainen met de selectietraining van de betreffende 
categorie. Er moet dan wel sprake zijn van een speler waarvan de trainer het vermoeden 
heeft dat hij het niveau aan kan. Het mee laten trainen van spelers van buitenaf dient te 
allen tijde gemeld te worden bij de betreffende coördinator. 
Het uitgangspunt bij het selecteren van een speler van buitenaf voor een standaard team, 
is dat deze speler van toegevoegde waarde moet zijn en duidelijk over meer kwaliteiten 
moet beschikken dan de spelers die al langer bij VVK spelen. Het gemiddelde niveau en het 
aanbod van de spelers die reeds bij VV Kloetinge spelen bepaalt zodoende de mogelijkheid 
tot selectie. Dat niveau en aanbod kan per jaar verschillend zijn. De speler krijgt de kans 
om zijn bovengemiddelde niveau aan te tonen tijdens een aantal trainingen en indien 
mogelijk een aantal oefenwedstrijden. Het beleid van VVK is om in beginsel niet meer dan 
vier spelers van buitenaf in een standaard team in te delen. Het indelen van spelers van 
buitenaf gebeurt in overleg met de TCJ, trainer van het standaardteam en de betreffende 
coördinator. De trainer dient gemotiveerd en tijdig aan te geven bij de TCJ waarom deze 
speler van buitenaf in aanmerking komt. 
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1.5 Tussentijds instromen of aanmelden:   
Bij tussentijds instromen of aanmelden van nieuwe spelers geldt het volgende: 

- Instroom voor de zomervakantie: alle opties open op basis van beoordeling. 
- In stroom na de zomervakantie en voor de start van de competitie: geen wijzigingen 

meer in de selectieteams, wel in de recreatieve teams indien hier ruimte voor is en in 
overeenstemming met de trainer/leiders. 

- Instroom na de start van de competitie: geen wijzigingen meer in de selectieteams, 
nieuwe spelers stromen in bij recreatieve teams waar nog ruimte is. 

 

1.6. Doorstroming van spelers 
Er is sprake van doorstroming indien een speler vanuit zijn huidige team naar een ander 
team in zijn leeftijdscategorie passend bij zijn spelniveau en plezier overgeplaatst wordt. 
Uitgangspunt is dat spelers in de lichtingen C, B en A tijdens het speeljaar in januari wel 
kunnen doorstromen naar een ander team en de F, E en D niet. Voor alle spelers geldt dat 
bij uitzonderingen, een tekort van spelers, of meningsverschillen dit besluit in nauw overleg 
met betrokken speler, ouders, trainer/leider en TCJ op elk moment kan worden genomen. 
Desgewenst kan de Technisch Coördinator Opleiding Pupillen hierbij om advies gevraagd 
worden. 

Bij elke afwijking, uitzondering, beslissing, discussie is het laatste woord aan de TJC. 

1.7 Vervroegde doorstroming van spelers. 
Uitgangspunt is dat iedere speler speelt in zijn leeftijdscategorie. Vervroegd doorstromen 
naar een oudere leeftijdscategorie is uitsluitend mogelijk als er sprake is van een 
uitzonderlijk getalenteerde speler. Het besluit om een speler vervroegd door te laten stromen 
wordt genomen in overleg met betrokken speler, ouders, trainer, leider en manager 
voetbaltechnische zaken. De Technisch Coördinator Opleiding Pupillen of de Technisch 
Coördinator Opleiding Junioren     zal hierbij om een advies worden gevraagd. Bij elke 
afwijking, uitzondering, beslissing of discussie is het laatste woord aan de manager voetbal 
technische zaken. 
 
 
1.8 Richtlijnen voor het gebruiken van spelers van andere teams 
Het komt voor dat een team te weinig spelers heeft om een wedstrijd te spelen. Het is dan 
gebruikelijk om bij een ander team, meestal een lager team, één of meer spelers te ‘lenen’. 
Uiteraard gebeurt dit in overleg met de trainer van het betreffende team. De speler wordt 
uitgenodigd door de trainer van zijn eigen team.  
Het uitgangspunt is dat de standaard teams leidend zijn. Bij VVK worden spelers opgeleid, 
het is voor een speler leerzaam om met een hoger team mee te spelen. Hierin moeten de 
spelers ook worden gestimuleerd. De richtlijnen zijn: 

- De trainer van het hogere team geeft zo vroeg mogelijk aan bij het lagere team, 

uiterlijk donderdag voor de betreffende zaterdag, dat hij een speler uit een lager team 

nodig heeft.  

- In afwijking van bovenstaande kan een trainer van het hogere team bij onvoorziene 

omstandigheden (blessures tijdens de laatste training, ziektes etc.) op een later 

tijdstip aangeven dat hij een speler uit een lager team nodig heeft.  

- De beste speler van het lagere team kan in overleg worden opgeëist, als deze in de 

basis start of met zekerheid minimaal 45 minuten speelt bij het hogere team.  

- Indien de trainer van het hogere team specifiek om een bepaalde speler vraagt 

(bijvoorbeeld een verdediger, aanvaller etc.) kan deze in overleg worden opgeëist.  
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- Als een 1e wisselspeler nodig is bij het hogere team, dan wordt er in overleg tussen 

beide trainers één van de betere spelers gekozen. 

- Als een 2e wisselspeler nodig is dan bepaalt de trainer van het lagere team wie hij 

uitleent. Eventueel kan een speler uit het 1e team van een lagere categorie worden 

uitgenodigd. 

De manager voetbaltechnische zaken zal bij een meningsverschil de eindbeslissing nemen. 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 


