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Van de Technische Commissie (TCie) van vvLeo: 

 

In de afgelopen periode is in het Breed technisch Overleg (waaruit uiteindelijk de TCie uit is gevormd) 

over een aantal belangrijke en interessante onderwerpen gesproken die te maken hebben met de 

(door)ontwikkeling van het technisch beleid binnen vvLeo. Dit overleg heeft geresulteerd in een 

tweetal Notities waarin de volgende onderwerpen nader worden beschreven: 

- functieprofielen van (selectie)-jeugdtrainers binnen vvLeo en 

- een nadere profilering van (selectie)-jeugdvoetbal binnen vvleo. 

Het betreft vooral “dynamische”documenten: de resultaten van een regelmatige evaluatie van de 

feitelijke ontwikkelingen op deze terreinen binnen vvLeo dienen hierin steeds te worden verwerkt.  

 

In het kort omvatten de documenten het volgende: 

 

 Notitie Functieprofiel Jeugd (selectie)trainer vvLeo.  

In deze notitie wordt nader ingegaan op onderwerpen, zoals het algemene profiel van de (selectie)-

trainers  en de specifieke eisen die worden gesteld ten aanzien van onze trainers,  werkzaam  in 

onder- en bovenbouw van het jeugdvoetbal binnen vvLeo. Ook wordt aangegeven wat deze trainers 

van de vvLeo mogen verwachten. 

 

 Notitie inzake nadere profilering van (selectie)-jeugdvoetbal binnen vvLeo;  

In deze notitie wordt nader ingegaan op het bestaan van zowel de samenhang met als  het 

onderscheid van selectievoetbal en niet-selectie voetbal binnen de jeugdafdeling van vvLeo.  

Concreet wordt nader ingegaan waarom deze beide vormen van jeugdvoetbal binnen onze 

vereniging bestaan. Ook wordt in de notitie aangegeven welke specifieke eisen worden gesteld aan 

selectievoetbal, dit in relatie tot niet-selectievoetbal. Dit betreft onder andere eisen aan de spelers, 

trainers en op het gebied van organisatie en materiele voorwaarden. De notitie laat zien dat het 

bestaan van selectievoetbal en niet-selectievoetbal binnen vvLeo een gewenste en in de 

voetbalpraktijk gebleken realiteit is. Beide vormen van voetbal kunnen harmonieus en vruchtbaar 

naast elkaar functioneren en een “” win-win”” situatie opleveren. 

Wij vinden het de moeite waard om deze notities in uw bijzondere aandacht aan te bevelen. 
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