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2 INLEIDING 

Dit beleidsplan beschrijft de uitgangspunten 

van voetbalvereniging Kolping Boys gericht op 

de continuïteit van het voetbal, de vereniging in 

het bijzonder, haar maatschappelijke rol en 

regionale functie. 

Via dit beleidsplan wordt inzicht gegeven hoe 

Kolping Boys is georganiseerd, wat haar missie, 

doelstellingen en visie zijn. Doel van dit 

document is dat alle geledingen binnen de 

vereniging zijn doordrongen van dit beleid.    

Ook wordt in dit document de vernieuwde 

organisatiestructuur toegelicht welke aansluit 

op het voetbaltechnisch beleidsplan. Een en 

ander in samenhang met het NMC Bright en 

KNVB, een kwaliteitsprogramma met betrekking 

tot de jeugdopleiding die Kolping Boys op dit 

moment doorloopt.  

Dit document is mede tot stand gekomen in 

overleg met het Technisch Hart Overleg (THO). 

Belangrijk is dat de organisatiestructuur en 

bestuurlijke portefeuilles aansluiten op de 

onderliggende afdelingen en commissies. Op 

basis hiervan is het bestuur in staat om efficiënt 

te besturen, in plaats van operationeel 

inhoudelijk met allerlei details te worden belast. 

Ook wordt richting gegeven aan de wijze hoe 

de gestelde doelstellingen gerealiseerd kunnen 

worden. 

Technisch Hart Overleg 2021  

Dannis Kee, Hoofd Voetbal Technische Zaken  

Gerrit Boerman, Hoofd Jeugdopleiding 

junioren (vervult tevens een Multi 

takenpakket binnen de jeugdopleiding).  

Berry Moolenaar, Hoofd Jeugdopleiding 

onderbouw. 

Rina Blondeau, Hoofd Jeugd Opleidingen 

Meiden 

Mark van Stipriaan, hoofd keepersopleiding 

Rob Klanker, Hoofdtrainer senioren 1 

mannen 

 

Bestuur Kolping Boys 2021-2023 

Erik Burger, Voorzitter met directe link hoofd 

Voetbal Technische Zaken. 

Peter Brakenhof, Penningmeester. 

Monique Hodde, Secretaris  

Dannis Kee, Hoofd voetbaltechnische zaken 

Jan Beuckens Verenigingsmanager  

3 VOETBALVERENIGING 

KOLPING BOYS 

De naam geeft het al aan, Kolping Boys is een 

vereniging. Wij zijn dus verenigd om samen 

deze mooie club te faciliteren. Hierbij sluiten wij 

onze ogen niet voor de tijdgeest, daar waar er 

maatschappelijk de laatste jaren nogal wat is 

veranderd en niet bepaald in het voordeel van 

verenigingen. Desondanks beschikt Kolping 

Boys nog steeds over sterke onderlinge 

verbanden waar plezier in het voetbal en 

maatschappelijke activiteiten nog altijd worden 

omarmd. Dit is eigenlijk in de loop der jaren 

nooit veranderd. De grote verandering zit 

vooral in de positieve groei van het aantal 

voetbalteams door de ontwikkeling van onze 

jeugdopleiding en aantrekkingskracht van de 

vereniging.   

Kolping Boys anno 2021 is door autonome groei 

met ruim 1200 spelende leden en meer dan 300 

vrijwilligers de grootste vereniging in absolute 

aantallen van Alkmaar. De vereniging is 

opgericht op 23 april 1939 en wordt geheel 

geleid door vrijwilligers. Slechts een aantal 

gekwalificeerde selectietrainers staan op de 

payroll. Er is in de vereniging grote behoefte aan 

mensen die mee willen helpen de wedstrijden 

en trainingen en alles wat daarbij komt kijken 



 

mogelijk te (blijven) maken om aan onze 

toekomstplannen te werken. 

De vereniging heeft een uitgebreide jongens- 

en meidenafdeling en een ambitieuze en 

groeiende seniorentak. Kolping Boys is een 

vereniging waar amateurvoetbal op prestatief 

én recreatief niveau beoefend kan worden. 

Ondanks de kwantiteit in leden heeft de 

vereniging nog altijd een gezellig karakter 

weten te houden. Het complex beschikt 

over drie kunstgrasvelden en drie 

grasvelden. De kunstgrasvelden zijn 

inmiddels voorzien van semiprofessionele 

led veldinstallatie. 

4 MISSIE 

Kolping Boys is de voetbalvereniging van 

Alkmaar en omstreken waar plezier, ambitie en 

gezelligheid gelijk op gaan. Kolping Boys gaat 

met de tijd mee, omarmt oude tradities en staat 

bekend om haar maatschappelijke 

betrokkenheid. Wij zijn een lokale 

amateurvoetbalvereniging die in fasen 

langzaam opschuift naar een regionale 

vereniging, waarbij iedereen zich met plezier in 

een veilige, gezellige omgeving zowel prestatief 

als recreatief optimaal ontwikkelt op alle 

niveaus, zich betrokken voelt en anderen met 

respect behandelt. 

5 VISIE 

In onze visie staat Kolping Boys garant voor 

verzorgd voetbal, beschikt zij over een degelijke 

jeugdopleiding met gecertificeerde trainers en 

draagt zij zorg voor aansluiting en 

ondersteuning van de breedte teams.  

Kolping Boys staat op een kantelpunt voor wat 

betreft haar ambitieniveau en doorloopt een 

kwaliteitsprogramma. Zij pakt daarmee haar 

sportieve verantwoordelijkheid om meer 

inhoud te geven aan het opleiden en het borgen 

van de trainersstaf en de jeugdopleiding in het 

algemeen. Naast het trainen van techniek, 

tactiek, conditie en didactische vaardigheden 

wordt veel aandacht besteed aan het creëren 

van een veilig en stimulerend leerklimaat waar 

eenieder binnen haar eigen sportieve 

mogelijkheden op het juiste niveau kan 

presteren.  

Accommodatie 

Naast het voetbal komt ook onze 

accommodatie in het zicht om op termijn uit te 

breiden en/ of te vernieuwen. Dit is echt 

noodzakelijk aan het worden; we zitten aan 

onze grenzen voor wat beschikbare capaciteit 

betreft. Daarnaast willen we een omgeving 

creëren, zodat de vereniging, bestaande uit 

spelers, trainers en vrijwilligers, haar sportieve 

ambitie en maatschappelijke projecten 

redelijkerwijs goed kan blijven uitvoeren. Ons 

complex begint ons te beperken en dat moet 

verstandig en slim op termijn verholpen 

worden. 

6 VOETBALORGANISATIE 

Bijlage A geeft inzichten hoe de 

voetbalorganisatie binnen Kolping Boys is 

georganiseerd en in welke samenhang de 

(jeugd) opleiding functioneert binnen de 

vereniging als geheel.    

Het Technisch Hart Overleg (THO) van Kolping 

Boys is het voetbalfundament. Zij bewaakt, 

ontwikkelt en evalueert het voetbalbeleid van 

onze vereniging. Het overleg kent een 

gedelegeerd bestuurslid Voetbal Technische 

Zaken als voorzitter. Daarnaast zijn de Hoofden 

Opleiding (bovenbouw, onderbouw) in de 

Commissie VTZ vertegenwoordigd. De 

overlegfrequentie van THO is op maandelijkse 

basis.  Op de agenda staan beleidsmatige en 

voetbaltechnische agendapunten. Daarnaast 

wordt de continuïteit van trainersstaf besproken 

en wordt het functioneren van de trainersstaf 

geëvalueerd. 



 

7 STRATEGISCHE 

UITGANGSPUNTEN 

Ambitie bevestigen en het implementeren van 

de prestatieve omgeving echter inclusief de 

opgelegde verplichting voor specifieke aandacht 

ten behoeve van onze breedte teams. 

Soepele doorstroom en behoud van onze leden, 

juist ook op het moment dat zij overgaan naar 

de seniorenklasse (de verbindingsfactor 

creëren).  

Minimaal 70/80% vanuit de eigen 

selectiejeugdopleiding maakt deel uit van 

selectie senioren 1. 

Vrijwilligers betrokken houden, ouders - vooral 

bij de jeugdteams - zijn hierin een belangrijke 

factor. 

Vernieuwbouw en/of uitbreiding van ons 

verenigingscomplex, gericht op extra kleed- 

kamers, materiaalopslag en kantoorfuncties 

zoals het wedstrijdsecretariaat. 

Trainersstaf ten aanzien van de jeugdopleiding 

verder professionaliseren in lijn met onze 

sportieve ambitie waarbij de jeugdselectie 

elftallen op divisieniveau spelen. 

Mannenselectie senioren 1 dient een stabiele 1e 

klasse te worden. Afhankelijk van een goede 

doorstroom vanuit onze eigen jeugd, is het 

ambitieniveau uitgesproken om gefaseerd naar 

de hoofdklasse te promoveren. 

Voortgang intensiveren ten aanzien van 

ontwikkelprogramma Vrouwen- en 

Meidenvoetbal KNVB.  

Sponsoring krijgt extra aandacht, wordt in de 

komende jaren cruciaal om de sportieve 

ambities van Kolping Boys ook financieel te 

kunnen ondersteunen. Hier worden 

aanvullende programma’s voor ontwikkeld.    

8 DOELSTELLINGEN 

VOETBALBELEIDSPLAN 

De algemene doelstelling is uiteraard het 

ondersteunen en implementeren van het 

voetbalbeleidsplan. Maar belangrijker is dat 

Kolping Boys de ingezette koers ook gaat 

waarmaken. Het Bestuur heeft zich ten doel 

gesteld om het voetbaltechnische beleid te 

optimaliseren door te investeren in 

kwaliteitsprogramma’s, materialen en de 

technische staf op kritische selectieve posities 

uit te breiden 

Met het samenstellen en accorderen van dit 

voetbalbeleidsplan wordt een significante stap 

gezet richting een eenduidige visie die wordt 

ondersteund door een middellange 

termijnplanning. Het is belangrijk dat 

implementatie en uitvoering van dit plan 

consistent en consequent wordt uitgevoerd. Dit 

voetbalbeleidsplan wordt ook periodiek herzien 

daar waar nodig omdat mag worden verwacht 

(zoals bij elke vereniging) dat niet alles 

vlekkeloos zal verlopen en bijsturing nodig zal 

zijn. 

Dit beleidsplan vormt de basis voor een juiste 

samenhang en een gestructureerde werkwijze 

bij het opleiden van onze (jeugd)voetballers, en 

maakt het besturen eenvoudiger. Dit plan is één 

van de middelen om doelbewuste invulling te 

geven aan het beleid binnen alle lagen van onze 

vereniging.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dit voetbeleidsplan vormt verder: 

De leidraad voor bestuurders, uitvoerende 

kader, spelers en ouders bij het opleiden en 

begeleiden van (jeugd)voetballers.  

Een duidelijke visie op onze speelwijze en 

doelstellingen. 

Geeft inzicht in de organisatiestructuur van 

de vereniging. 

Beschrijft taken en verantwoordelijkheden. 

Levert een bijdrage met betrekking tot de 

inzet van technische faciliteiten zoals: video 

analyses, spelersvolgsysteem Dotcomsport 

en VTON, een platform met voetbaloefenstof 

voorzien van een doorlopende leerlijn voor 

de jeugd van 5 tot en met 19 jaar. Voor iedere 

trainer (dus ook trainer/ouder breedte teams) 

is VTON beschikbaar via smartphone.  

Levert een bijdrage aan de continuïteit van 

de vereniging met behoud van cultuur en 

eigenwaarde. 

 

Ontwikkeling proces voetbalbeleidsplan 

 

Willen we de voortgang van onze plannen goed 

kunnen monitoren dan is het evalueren en 

toetsen hiervan cruciaal. 

 

Ieder kalenderjaar worden vastgestelde 

mijlpalen geëvalueerd en nieuwe mijlpalen 

vastgesteld door het bestuur aan het begin van 

het nieuwe voetbalseizoen.  

 

Als tussenfase om het draagvlak te kunnen 

meten wordt een leden survey ingezet met 

daarin aandacht voor de ingezette koers, 

inclusief de wensen en eisen vanuit de 

vereniging.       

 

 

 

 

Opleidingsvisie  

De opleidingsvisie is opgenomen in bijlage B. 

Hierin wordt ingegaan op onze speelwijze, 

teamorganisatie en teamtaken. Ook wordt 

hierin specifiek aangegeven hoe de gefaseerde 

talentontwikkeling van de onderbouw, 

middenbouw en bovenbouw is georganiseerd. 

Interne scouting is hier uiteraard onderdeel van, 

dit onderdeel is leidend daar waar het gaat om 

talentontwikkeling en doorstroom van talenten 

naar de selectiejeugdelftallen.  

9 DOELSTELLINGEN 

VERENIGING  

9.1 MAATSCHAPPELIJKE PROJECTEN 

Hierin onderscheidt Kolping Boys zich ten 

opzichte van andere verenigingen binnen de 

regio. Maatschappelijke projecten zijn 

belangrijk voor draagvlak en bestaansrecht 

binnen de vereniging voor onze vrijwilligers en 

regionale herkenbaarheid. Daarnaast leveren 

deze projecten ook een bescheiden bijdrage in 

de kantineomzet wat indirect weer bijdraagt aan 

het voetbal, want daar doen we het uiteindelijk 

voor! Onderstaand een kleine greep uit onze 

activiteiten:  

• Voetbal, sport en bewegen 

• Ondersteuning van G teams, Auti 

vooetbal teams en Walking voetbal.  

• De Derde helft: een wekelijks 

terugkerende activiteit om mensen uit 

hun isolement te halen door sport en 

beweging, in samenwerking met het 

Ouderenfonds.    

 

 

 

 



 

9.2 SAMEN NAAR EEN GEZONDE 

SPORTOMGEVING 

 

FC VERS Programma 

Dit project loopt maar liefst drie seizoenen! De 

KNVB in samenwerking met haar partners en de 

FC VERS verenigingen gaan toewerken naar een 

gezonde sportomgeving.  In de aanvang zijn dit 

KolpingBoys-Alkmaar, Lugdunum-Leiden en FC 

Zoetermeer. Dit project omvat meerdere 

subprojecten zoals een rookvrije vereniging, 

keuken optimalisatie door onder meer 

aanpassingen op de menukaart, integratie kassa 

systemen, koeling en hygiëne.  

“Om dit allemaal te ontdekken en uit te vinden 

aan welke knoppen je precies moet draaien voor 

het beste resultaat, creëert de KNVB met deze 

drie verenigingen een proeftuin ondersteunt door 

een barcoach”.  

M.a.w. woorden Kolping is voor dit project een 

leeromgeving geworden waar onderzoek en 

experimenten worden uitgevoerd. Al lerende 

toewerken naar die gezondere sportomgeving. 

Kolping vertegenwoordigt ook een regionale 

functie in de Noordkop van Nederland zodat 

andere voetbalvereniging daarvan kunnen 

profiteren! 

9.3 DOELSTELLINGEN SENIOREN 

(MANNEN)  

Kolping Boys 1 dient zich verder te stabiliseren 

in de 1e klasse in het seizoen 2021-22 om zich 

daarna structureel in deze klasse te vestigen. 

Door corona is de competitie in 2020-21 

vroegtijdig stilgelegd en hebben we nog niet 

kunnen vaststellen waar we nu echt staan.   

Indien het niveau van senioren 1 gaat 

doorstijgen, afhankelijk van prestatie, stabiliteit 

spelersgroep en doorstroom vanuit eigen jeugd 

etc, is de ambitie om naar de hoofdklasse te 

promoveren.  

Tijdslijn hiervoor is 2-3 seizoenen en zal 

gecontroleerd in stapjes geleid gaan worden.  

Randvoorwaarden: zowel technisch, facilitair als 

financieel ontwikkelen die passen bij de 

geformuleerde doelstelling en het gestelde 

kwaliteitsniveau van Kolping Boys.  

 

Jaarlijks minimaal 3 jeugdspelers laten 

doorstromen naar de seniorenselectie indien 

het niveau van de speler dat zowel technisch als 

fysiek toelaat. Dit betekent dat beoordelingen 

van een speler niet alleen is voorbehouden aan 

de trainers maar ook andere leden van de 

technische staf zoals de fysio.   

 

Jaarlijks bestaat de seniorenselectie minimaal 

voor 70/80% uit spelers die door Kolping Boys 

zijn opgeleid (minimaal 4 jaar jeugdspeler van 

Kolping).  

 

Zaterdag 1 speelt in het seizoen 2020|21 in de 

4e de klasse. Promoveren naar de 3e klasse is 

zeker een mogelijkheid maar geen streven op 

zich. Doordat veel teams van andere 

verenigingen van de zondag naar de zaterdag 

zijn getransfereerd, is de competitie zwaar te 

noemen.  

 

De O23 seniorenteams worden apart 

beschouwd met specifieke aandachtsgebieden 

gericht op de verdere ontwikkeling van 

selectiewaardige spelers zodat zij in senioren 1 

kunnen instromen. Echter bestaat de O23 

inmiddels uit drie elftallen. Dat vraagt een 

andere benadering. Enerzijds zal de technische 

staf moeten doorselecteren maar er zal ook 

aandacht zijn om deze senioren te behouden 

binnen te vormen teams waarin zij plezier 

hebben om op hun eigen niveau te blijven 

voetballen.  

 



 

9.4 DOELSTELLINGEN MEIDEN | 

VROUWEN  

Kolping vrouwen 1 speelt in het seizoen 2020-

21 in de 4e klasse (zondag). Doelstelling is om 

Vrouwen 1 binnen 3 seizoenen terug te laten 

keren naar de 2e klasse. 

Kolping Boys heeft het vrouwenvoetbal al enige 

jaren omarmt. Helaas is op dit moment 

Vrouwen 1 niet selectiewaardig door te weinig 

doorstroom vanuit de bovenbouw en doordat 

meidenteams bij elkaar willen blijven. Ook de 

instroom en doorstroom vanuit de onderbouw 

is te mager. Dit wordt door de trainersstaf ook 

erkend, maatregelen worden dan ook getroffen 

om het tij te keren.  

Binnen twee seizoenen streeft Kolping Boys 

ernaar om in elke lichting (vanaf MO 13) 

minimaal één prestatief én een recreatief team 

operationeel te hebben. Het is dan ook 

onomkeerbaar dat de trainersstaf moet worden 

uitgebreid en integraal wordt ‘aangesloten’ op 

de jeugdopleiding van Kolping in lijn met onze 

leermethoden en performance programma wat 

nu doorlopen wordt.  

10  DOELSTELLINGEN 

JEUGDVOETBAL  

Jeugdopleiding wordt gekwalificeerd als lokale 

jeugdopleiding volgens het Kwaliteit & 

Performance programma van de KNVB.  

 

 

 

 

 

 

Blijven (door)ontwikkelen van leerlijnen, 

oefenstof met ondersteunde technologie zoals 

VTON-oefenstof via smartphone voor alle 

trainers toegankelijk.  

 

De jeugdopleiding van Kolping is 

verantwoordelijk voor een constante 

doorstroming van spelers om de continuïteit en 

kwaliteit voetbal van de vereniging te 

waarborgen.  

 

Onderscheid tussen selectie-, opleiding- en 

breedteteams, met voor elk niveau de 

voorwaarden (technisch, facilitair) die passen bij 

het ten doel gestelde kwaliteitsniveau.  

 

Alle selectieteams van Kolping spelen op 

divisieniveau (bovenbouw). Dit is voor bijna alle 

teams ook al gerealiseerd. 

 

Alle (spelers van) opleidings- en breedteteams 

kennen structureel een tweede 

trainingsmoment. Indien benodigd wordt ook 

een derde trainingsmoment ingezet omdat 

bepaalde teams naar hogere divisies 

doorgroeien waarvoor meer trainingsarbeid is 

wordt vereist. 

 

We werken door aan innovatieve 

ontwikkelingen zoals video analyses, en uitrol 

van de VTON-app (veldoefeningen). Elke 

selectietrainer dient dit zoveel mogelijk toe te 

passen, met name in de onderbouw. Vooral ook 

de trainers van de breedte teams dienen VTON 

in gebruik te nemen.    

 

Andere elementen zoals techniek, motoriek, 

mentaliteit, fysiek, spelinzicht en speltactiek, 

worden integraal onderdeel van de trainingen. 

 


