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Jeugdplan vvLEO 
 
 

Inleiding 
 
De bij de KNVB geregistreerde naam van de voetbalvereniging uit Loon is LEO (Loon). De toevoeging 
(Loon) is om beter onderscheid te maken met FC LEO uit Leens. In dit jeugdplan wordt vv LEO (Loon) 
verder aangeduid als vv LEO. 
 
Dit jeugdplan beschrijft hoe vv LEO om wil gaan met het jeugdvoetbal voor de jeugd tot en met JO19 
en hoe jeugdvoetbal moet aansluiten op het seniorenvoetbal. 
 
In hoofdstuk 3 wordt de visie op het jeugdvoetbal beschreven en de gevolgen die dat heeft voor haar 
ambities, spelopvatting, wedstrijd-, trainings- en indelingsbeleid. 
 
Vragen of opmerkingen over de inhoud van dit jeugdplan kunnen worden gericht aan de 
jeugdcommissie via jeugdbestuur@vvleo.nl. Namen en de contactgegevens zijn te vinden op de 
website www.vvleo.nl.  
 
Voor het concretiseren en toetsbaar maken van haar visie heeft de JC haar ideeën vastgelegd in dit 
jeugdplan. Dit jeugdplan past binnen het algemene vv LEO-beleid, geldend op de datum van 
vaststelling van dit plan. 
Voor de maximale begripsvorming zijn tevens enkele algemeen geldende vv LEO beleidskaders 
opgenomen en uitgewerkt.  
 

mailto:jeugdbestuur@vvleo.nl
http://www.vvleo.nl/
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Hoofdstuk 1 vv LEO  

 

 
 

Niet-selectie  

Het overgrote deel van de jeugdspelers betreft niet-selectie spelers. De alom gewaardeerde en 
gekoesterde cultuur van de vv LEO heeft haar wortels vooral in deze spelerscategorie. Een zeer 
belangrijke groep dus. In de teamsamenstelling wordt gezocht naar een mix van goede en minder 
goede spelers. Dit om te voorkomen dat een team met uitsluitend goede of mindere goede spelers 
ontstaat. Op deze wijze spelen niet-selectie teams in de leeftijdscategorie in een vrijwel 
gelijkwaardige KNVB klasse, wat goed is voor de continuïteit en een evenwichtige ontwikkeling van 
de vv LEO. Bij de indeling van de niet-selectieteams wordt extra rekening gehouden met sociale 
factoren die spelers binden. 

 
Spelers die om wat voor reden niet in aanmerking komen voor selectievoetbal, worden in een niet-
selectie team geplaatst. 
 
Spelers worden geacht elkaar te respecteren met hun sterke en minder sterke kwaliteiten. Plezier in 
het spel en ontwikkeling van de individuele sportieve prestaties zijn van primair belang. De 
maximaal haalbare teamprestatie is daaraan ondergeschikt, maar natuurlijk niet onbelangrijk. Het 
kan dus gebeuren dat een belangrijke wedstrijd met een zwakke teamopstelling wordt gespeeld. Het 
is aan de teamleiding om gedurende het seizoen de goede balans in speelminuten over de spelers te 
verdelen. 
 
Uitgangspunt is altijd dat wedstrijdspeeltijd gelijk over alle spelers wordt verdeeld. Het Reglement 
voor de jeugdspeler (zie bijlage 1) is van toepassing, maar mag in incidentele gevallen soepeler 
worden gehanteerd, met name waar het wedstrijdbeleid betreft. Dit ter beoordeling van de 



 

vastgesteld oktober 2018 
 

 

 Jeugdplan vv LEO (Loon) Pagina: 4 
 

teamleider en de jeugdcoördinator en altijd rekening houdend met de algemene vv LEO 
doelstellingen. 

Selectie  

Wat geldt voor niet-selectiespelers, geldt in beginsel ook voor selectiespelers. Een belangrijk verschil 
is dat bij selectievoetbal primair naar de maximaal haalbare teamprestatie wordt gestreefd. Dit mag 
ten nadele zijn van individuele spelers. Voor selectieteams komen uitsluitend spelers met de beste 
combinatie van voetbaltechnische/tactische kwaliteiten en voetbaldiscipline in aanmerking. Eisen 
worden dus gesteld aan mentaliteit en fysieke vaardigheid. Selectiespelers moeten de constante wil 
tonen om zich te verbeteren en te presteren. Sociale aspecten kunnen daarbij nog steeds aanleiding 
zijn om een speler voor selectievoetbal uit te sluiten.  
 
Strikte naleving van het ‘Reglement voor de jeugdspeler’ door de speler is mede bepalend of een 
speler geschikt wordt bevonden voor selectievoetbal. Er wordt extra gelet op gedrag ten aanzien 
van medespelers, tegenstanders en scheidsrechters bij zowel trainingen als wedstrijden. 
Selectiespelers en hun ouders/verzorgers worden daarom extra goed geïnformeerd over de  
reglementen en de consequenties van het niet naleven daarvan. Dit om teleurstellingen te 
voorkomen of te kunnen begrijpen. 
 
Het naleven van het Reglement is mede bepalend voor het opstellen van de selectiespeler in een 
wedstrijd (zie hoofdstuk 6 ‘Wedstrijdbeleid’ – selectie) en het behoud van de kwalificatie als 
selectiespeler. 
 
Selectiespelers 

 Zijn binnen de vereniging niet verheven boven niet-selectie spelers. 

 Houden zich nadrukkelijk aan het Reglement voor de jeugdspeler. 

 Zijn verplicht de trainingen te volgen. 

 Verkiezen voetbal boven andere activiteiten, om daarmee voldoende beschikbaar te zijn voor 
wedstrijden en trainingen. Dit ter beoordeling van de leider en trainer. 

 Zijn ook beschikbaar voor het spelen van een wedstrijd in een hoger selectieteam (indien 
meerdere teams in betreffende JO-categorie als selectieteam zijn ingeschreven) of een 
selectieteam van een hogere leeftijdscategorie. 

 
vvLEO hecht groot belang aan een goede reputatie. Het bestuur verwacht dat iedereen die op enige 
wijze bij vvLEO of haar leden is betrokken, of zich op het clubterrein bevindt, zich fatsoenlijk en 
volgens vereniging- en KNVB regels gedraagt. Ook als personen zich voor of namens vvLEO buiten het 
eigen clubterrein begeven. 
 
Jeugdcommissie, jeugdcoördinatoren, trainers en leiders vormen samen de jeugdorganisatie. Zij zijn 
er aan gehouden om voorbeeldgedrag te tonen en toe te zien op gedrag door anderen. Als 
onfatsoenlijk gedrag wordt geconstateerd, dient de persoon in kwestie daarop te worden 
aangesproken. Zij die corrigerend optreden kunnen rekenen op ondersteuning door 
clubfunctionarissen en leden van het bestuur. Een groot deel van de vv LEO clubfunctionarissen is 
herkenbaar door het dragen van verenigingskleding. 
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Hoofdstuk 2 Positionering jeugdvoetbal vv LEO 
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2.1 De Jeugdcommissie (JC)  

Vanuit de statuten van de vv LEO is de jeugdcommissie (JC) ingesteld door het hoofdbestuur (HB) en 
werkt als zodanig onder de verantwoordelijkheid daarvan. De JC heeft als voornaamste taak 
randvoorwaarden te creëren waardoor het jeugdbeleid zo goed mogelijk wordt gerealiseerd. De JC 
voert haar taken uit binnen de beleidskaders zoals door het HB voor de vereniging is vastgesteld of 
worden gevoerd. 
 
Door aanwezigheid van een vertegenwoordiger uit de JC  in het HB worden het verenigings-, 
senioren- en met name jeugdbeleid op elkaar afgestemd. Om haar eindverantwoordelijkheid te 
kunnen waarmaken heeft het HB het recht om de JC haar beleid te laten aanpassen of om een 
nieuwe JC te benoemen. 
 
 
2.2 De Jeugdorganisatiestructuur 
  
Bestuursleden, commissieleden, trainers, leiders, en clubscheidsrechters zijn clubfunctionarissen. 
Iedereen die actief is voor vv LEO of die bij het jeugdvoetbal is betrokken, accepteert het beleid en 
de kaders zoals beschreven in dit jeugdplan en handelt daar naar. Dat geldt voor de trainers en 
leiders, maar ook voor spelers, ouders en begeleiders. Via de jeugdorganisatie wordt het jeugdplan 
uitgevoerd. 

JC functies: 

2.2.1. Jeugdvoorzitter 
a. Maakt deel uit van JC en draait (indien mogelijk) bij toerbeurt BVD-diensten; 
b. Vertegenwoordigen van het HB in de JC en omgekeerd; 
c. Zorgdragen voor de uitvoering van door het HB gedelegeerde taken aan de JC; 
d. Adviseren van het HB met betrekking tot jeugdzaken. 
e. Leiding geven aan de JC en het besturen van de jeugdorganisatie; 
f. Bemensen van de jeugdorganisatie in samenwerking met de JC leden; 
g. Onderhouden van contact met voorzitter Technische Commissie; 
h. Zorgdragen voor de invulling en het actueel houden van het Jeugdplan; 
i. Besluit(en) nemen in het geval van geëscaleerde zaken (Zie hoofdstuk 9). 

 

2.2.2. Jeugdsecretaris 
a. Maakt deel uit van JC en draait (indien mogelijk) bij toerbeurt BVD-diensten; 
b. Vaststellen en bijhouden van de JC-agenda en de jaarkalender voor de Jeugdcommissie en 

toezien op de uitvoering daarvan;  
c. Beheren mailaccount van de JC; 
d. Ontvangen van onderwerpen voor behandeling door de JC; 
e. Notuleren van de JC-vergaderingen; 
f. Archiveren van JC-documentatie; 
g. Contact onderhouden met gemeente over zaalhuur; 
h. Beheren van procedures, o.a. teamindelingsproces; 
i. Contact onderhouden met andere gedelegeerde (jeugd)commissies. 
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2.2.3. Jeugdcoördinator  
a. Maakt deel uit van JC en draait (indien mogelijk) bij toerbeurt BVD-diensten; 
b. Toezien en zorgdragen dat richtlijnen en procedures worden gevolgd; 
c. Coördineren van de correcte uitvoering van het jeugdplan op operationeel niveau via leiders 

en trainers; 
d. Oplossen van spelers- of teamconflicten die buiten het vermogen liggen van leiders/trainers 

(zie hoofdstuk 9); 
e. Coördineren van teamindelingen in samenspraak met trainers en leiders; 
f. Behandelen van dispensatieverzoeken;  
g. Uitdragen van jeugdbeleid met hulp van leiders en trainers; 
h. Uitdragen van jeugdbeleid met hulp van jeugdscheidsrechters; 
i. Plaatsen van nieuwe leden in samenspraak met leiders en trainers; 
j. Coördineren van het aanvullen van spelers volgens leenbeleid bij incidentele onderbezetting 

van een team en neemt besluit als /coachesteamleiders er onderling niet uitkomen 
k. Rekruteren van jeugdleiders en trainers in samenspraak met TC; 
l. Communiceren/overleggen tussen JC en leiders en trainers binnen een leeftijdscategorie; 
m. Behandelen van problemen bij teams of spelers; 
n. Betrekken van jeugd bij verenigingsactiviteiten; 
o. Coördineren van teamhuldigingen en prijzen (prijzen tot en met JO13). 

2.2.4. Jeugdwedstrijdsecretaris 
a. Maakt deel uit van JC en draait (indien mogelijk) bij toerbeurt BVD-diensten;  
b. Onderhouden van contacten met de KNVB; 
c. Inschrijven van teams bij de KNVB;  
d. Opstellen schema voor BVD-diensten; 
e. Coördineren zaalcompetities; 
f. Coördineren oefenwedstrijden (m.b.t. veldverdeling); 
g. Contact onderhouden met scheidsrechterscommissie, Kantinecommissie, Veldenbeheer en 

wedstrijdsecretariaat Senioren; 
h. Opstellen van de wedstrijdschema’s met bijbehorende veld- en kleedkamerbezetting. 

2.2.5. Lid algemene zaken  
a. Maakt deel uit van JC en draait (indien mogelijk) bij toerbeurt BVD-diensten;  
b. Coördinatie indelingsproces; 
c. Coördinatie LEO-toernooien (ontbijt, kerstlicht etc.); 

Overige onmisbare rollen  

Jeugdleider / coach / spelleider 
a. Leiding geven aan een jeugdteam met ondersteuning gevende vrijwilligers voor wat betreft: 

- Uit- en inlenen van spelers 
- Teambespreking en teamopstelling (schorsing binnen het team *) 
- Wissels 
- Warming-up voor de wedstrijd 
- Invullen DWF en/of doorgeven uitslag aan de Bestuurslid van Dienst of wedstrijdsecretaris. 
- Toezicht houden in de kleedkamers 
- Zorg dragen dat kleedkamers schoon worden achtergelaten (ook die van de gasten) 
- Beheren van kostbaarheden tijdens de wedstrijd 

b. Uitdragen en uitvoeren van het Jeugdplan richting spelers en ouders/verzorgers 
c. Vertegenwoordigen van de vv LEO m.b.t. teamaangelegenheden 
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d. Eerste aanspreekpunt voor spelers en ouders/verzorgers 
e. ‘Opvoeden’ van jeugd in vv LEO verband en zorg dragen voor een goede teambalans met 

wederzijds respect 
f. Indien nodig optreden als scheidsrechter of als assistent scheidsrechter bij thuiswedstrijden 
g. Informeren van de trainer over voetbaltechnische zaken die aandacht behoeven 
h. Ten behoeve van de jaarlijkse indelingsprocedure informatie geven over spelersontwikkeling, 

voetbal- en sociale vaardigheden van spelers  
i. Verplicht invullen formulier spelersbeoordelingen 
j. Bijwonen van bijeenkomsten die voor de club worden georganiseerd 
k. Coördineren van verenigingsactiviteiten in en rond het team 
l. Zorgdragen voor correct gebruik en onderhoud (wasschema)van de vv LEO kleding en 

materialen 
m. Communicatie van, naar en in het team (spelers, trainer, jeugdcoördinator, 

ouders/verzorgers) 
n. Organiseren van vervoer bij uitwedstrijden 
o. Contact met wedstrijdsecretaris m.b.t. geen of onjuiste uitslag 
p. Tijdig doorgeven kampioenschap aan jeugdcoördinator i.v.m. regelen kantine voor 

patat/drinken en medailles (tot en met JO13) 
q. Het retourneren van de in bruikleen ontvangen vv LEO kleding en materialen aan het eind 

van het seizoen 
 
TIP: Maak een “teamboek” bij de start van een seizoen zodat een ieder weet waar hij of zij aan 
toe is.  

 
Voor de continuïteit van deze functie en de verdeling van taken wordt aanbevolen om twee leiders 
voor een team te hebben. 
 
* in het geval van overtreding van de vv LEO-normen en -waarden door een speler, mag de 
teamleider in overleg met de coördinator een speler schorsen als interne teammaatregel.  

Jeugdtrainer (niet-selectie) 
a. Trainen van jeugd volgens leerplan (VTON); 
b. Volgen van de ontwikkeling van jeugdspelers en terugkoppelen naar de jeugdcoördinatoren; 
c. Ten behoeve van de jaarlijkse indelingsprocedure informatie geven over spelersontwikkeling, 

voetbal- en sociale vaardigheden van spelers; 
d. Verplicht invullen formulier spelersbeoordelingen 
e. Bijwonen van bijeenkomsten die voor de club worden georganiseerd; 
f. Eventueel volgen van trainerscursus. 

Ouders/verzorger 
a. Opvoeden van jeugd waar het zaken binnen vv LEO betreft volgens het Jeugdplan; 
b. Positief en sportief stimuleren van spelers; 
c. Helpen bij de verwerking van teleurstellingen bij spelers; 
d. Ondersteunen van leiders en coaches bij het begeleiden, trainen en fluiten van het team; 
e. Vervoeren van spelers bij uitwedstrijden; 
f. Bijdragen aan het handhaven van normale omgangsmanieren binnen de vereniging; 
g. Het leveren van hand- en spandiensten in en rond het team (ranja/thee in pauze of 

scheidsrechter/spelleider) en binnen de vereniging. 
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Hoofdstuk 3 Visie jeugdvoetbal 

Voor vv LEO staat spelplezier voorop. De visie van vv LEO is dat door het gezamenlijk gericht sportief 
en presterend bezig zijn, spelplezier voor de jeugd wordt geleverd, waardoor zij nu en op latere 
leeftijd actief en gezond bezig blijven. 

 
Vooral voor de jeugd is het van belang om lichamelijke en mentale ontwikkeling te ondersteunen 
met verantwoorde training van lichaam en geest. Door dit binnen een prestatiesport te doen, wordt 
trainingsinzet extra gestimuleerd en leert de jeugd om te gaan met winnen en verliezen 
(teleurstellingen verwerken) en om met regels, normen en waarden om te gaan (mogelijkheden en 
beperkingen). 
 
Door de jeugd actief bij de uitvoering van organisatorische taken bij vv LEO te betrekken, wordt zij 
enthousiast gemaakt om naast het voetbal ook verantwoordelijkheid te nemen voor het algemene 
reilen en zeilen van de vereniging en het voortbestaan daarvan. Dit is belangrijk om ook aan 
anderen blijvend de mogelijkheid te kunnen blijven bieden voor een sportieve en gezonde 
ontwikkeling bij vv LEO. 
 
Door deel te nemen aan een teamsport ervaren spelers de meerwaarde van samenwerken en het 
accepteren en respecteren van elkaar, ongeacht geslacht, herkomst, huidskleur, religie, geaardheid, 
talent of ambitie. In de visie van vv LEO vormt een positieve ontwikkeling als teamspeler de basis 
voor een positieve sociale en maatschappelijke ontwikkeling. 
 
Vv LEO vindt het belangrijk dat een jeugdlid de stap naar een betaald voetbalvereniging 
ongehinderd kan maken, als die gelegenheid (en wens) zich voordoet. Binnen redelijke grenzen 
houdt vv LEO (binnen een seizoen) rekening met herplaatsing in het oude team bij terugkeer naar de 
vereniging. Dit geldt voor een speler die de mogelijkheid werd geboden voor een carrière in het 
betaalde voetbal, maar die daar binnen het tijdsbestek van één seizoen om welke dan ook niet in 
slaagde. Voor zo’n speler houdt vv LEO tot het eind van het seizoen rekening met herplaatsing in het 
oude team (zie ook hoofdstuk 4). 
 

De JC realiseert haar visie door  

1. Het jeugdplan actief uit te dragen; 
2. Bij besluitvorming het belang van de individuele speler mee te wegen; 
3. Spelers 2 x per week te laten trainen door capabele trainers; 
4. Teams te laten spelen in de KNVB competitie; 
5. Spelers verenigingsactiviteiten te laten uitvoeren, bijvoorbeeld het verzorgen van trainingen 

of het leiden van wedstrijden in lagere leeftijdsgroepen; 
6. Bij de teamindeling behalve op basis van technische en positionele kwaliteiten ook sociale 

aspecten en persoonlijke voorkeuren mee te wegen; 
7. Teams in te delen in poules met tenminste gelijkwaardige tegenstanders; 
8. Regelmatig te overleggen met trainers, leiders en ouders; 
9. In te grijpen bij ongewenst gedrag van spelers, leiders, trainers of ouders; 

10. Het gevoerde beleid regelmatig te toetsen aan de algemeen geldende visie van vv LEO en de 
dagelijkse praktijk. 
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Hoofdstuk 4 Teamindelingsbeleid 

 
Het indelingsproces is gebaseerd op de visie van de vv LEO. Er zijn (echter) wel externe factoren 
waar we rekening mee moeten houden.  
De KNVB heeft als maatstaf het aantal leden van de jeugdafdeling. Hoe meer leden, hoe hoger de 
eerste teams worden ingedeeld. Om aansluiting te houden in de competitie zijn we gedwongen om 
prestatievoetbal te realiseren. Het is de uitdaging om prestatievoetbal te combineren met het 
gemoedelijke karakter van de vv LEO. Duidelijke procedures en goede communicatie over de 
afwegingen zijn essentieel.  
We hebben in elke categorie selectievoetbal en niet-selectievoetbal naast elkaar. Het aantal 
selectieteams is afhankelijk van het totaal aantal teams van de betreffende categorie. De JC bewaakt 
dat selectievoetbal nooit ten koste gaat van niet-selectievoetbal.  

Doel en uitgangspunten van het teamindelingsbeleid 

 Zodanig indelen van de teams dat spelers zoveel mogelijk op hun eigen niveau kunnen 
spelen, passend bij hun motivatie en gedrevenheid. Dit met inachtneming van het 
dispensatiebeleid (volgens de KNVB-regels). 
Nb. 'Een speler wordt in beginsel geplaatst in de leeftijdscategorie waartoe hij of zij op basis 
van zijn of haar geboortedatum behoort. Oorzaken voor het plaatsen van een speler in een 
andere leeftijdscategorie en/of dispensatie kunnen zijn: 

1. opvangen van spelerskrapte in een leeftijdscategorie. 
2. rekening houden met beperking van een speler. 
3. aanbieden van een passend speelniveau voor de speler. 

Dit alles in nadrukkelijke en zeer specifieke gevallen en uitsluitend met goedkeuring van de 
JC. 

 Zodanig indelen van de teams aan het begin van het seizoen dat spelers gedurende het 
seizoen niet naar een ander team overgeplaatst hoeven worden. 

 Het voorkomen van ‘vastroesten’ van teamsamenstellingen om flexibiliteit te behouden voor 
nieuwe teamsamenstellingen. 

 
Nb. Teleurstellingen bij teamindelingen kunnen niet altijd worden voorkomen. De praktijk leert dat 
binnen ca. twee weken een speler zich thuis voelt in een voor hem compleet nieuw team. Dit geldt 
zeker als ouders/verzorgers zich in voorkomende gevallen positief opstellen. De teamleider en 
trainer zijn er verantwoordelijk voor dat spelers niet in een uitzonderingspositie komen. De 
Jeugdcoördinator heeft op dit punt een observerende en controlerende taak namens de JC. 

Jaarlijkse procedure teamindeling  

De indelingsprocedure is de leidraad voor de indelingskeuzes voor selectieteams en niet-
selectieteams. Binnen iedere leeftijdscategorie is in beginsel tenminste één selectieteam. Als er 
slechts één team van een leeftijdscategorie geformeerd kan worden, dan wordt aan het begin van 
het seizoen met betreffende spelers en ouders de keuze gemaakt voor selectie of niet-selectie 
voetbal door het afwegen van club- en spelersbelangen. 
Bezwaren tegen een indeling moeten kenbaar worden gemaakt bij de coördinator van de 
desbetreffende leeftijdscategorie. 
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De indeling verloopt in grote lijnen als volgt: 
 
 

Wanneer  Wie Wat  

Doorlopend Alle trainers/leiders Interne scouting 

1 januari gereed TC Vaststellen aantal teams en 
selectieteams komend seizoen.  

Medio februari TC Enquête naar niet-selectietrainers 

Medio februari JC Inventarisatie leiders volgens seizoen 

Medio februari JC/TC Voorbereiding spelersenquête, check 
emailadressen sportlink, check 
vragenlijst 

Eind febr. gereed TC Benoemen selectietrainers 

Eind februari/begin 
maart 

TC/JC Toelichting indelingsproces op de 
website. 

Eind februari TC Formulier spelersbeoordelingen naar 
alle leiders/trainers 

Maart Alle leiders/trainers selectie en niet-
selectie 

Spelersbeoordelingen invullen  

Begin maart JC Uitzetten spelersenquête  

Eind maart Alle leiders/trainers selectie en niet-
selectie 

Spelersbeoordelingen inleveren  

Eind maart JC Resultaten spelersenquête per 
categorie beschikbaar  

1 april TC en selectietrainers Voorlopige selectiegroep per categorie 
voorleggen aan coördinatoren en 
trainers/leiders niet-selectieteams 

1 april JC Gegevensenquête per categorie naar de 
coördinatoren 

Begin mei Coördinatoren/trainers/leiders niet-
selectieteams 

Categorievergaderingen voor het 
samenstellen niet-selectie teams 

Mei Selectietrainers Toetsen selectieteams door 
oefenwedstrijden 

Medio-eind mei Selectietrainers/TC Doorgeven indeling selectieteams aan 
coördinatoren  

Medio mei-1 juni Coördinatoren Publicatie voorlopige teamindeling 
selectie en niet-selectie op website. In 
ieder geval per categorie gelijktijdige 
publicatie van alle teams. 

Augustus/september Alle leiders/trainers Definitieve teamindeling bij aanvang 
competitie 
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Tussentijds wisselen van team  
 
Uitgangspunt van de indelingsprocedure is dat het tussentijds wisselen van spelers wordt 
voorkomen. Soms doen zich bijzondere omstandigheden voor waardoor de noodzaak voor het 
tussentijds wisselen van spelers tussen teams ontstaat. 
 
Aanleidingen om spelers tussentijds te wisselen kunnen zijn: 

 Een speler kan absoluut niet meekomen met zijn team en hij/zij of zijn/haar team lijdt daar 
ernstig onder. 

 Een speler steekt nadrukkelijk boven zijn team uit en wordt daardoor ernstig gehinderd in 
zijn ontwikkeling en lijdt daaronder. 

 Een team heeft een nadrukkelijk tekort of overschot aan inzetbare spelers en het team en 
de spelers lijden daar ernstig onder. Een overschot kan alleen optreden als het aantal 
spelers de richtlijn voor aantal spelers per team overschrijdt. 

 
Ondanks dat niet-selectieteams grotendeels gelijkwaardig zijn, kan tussentijds wisselen binnen de 
leeftijdscategorie buitengewoon gevoelig liggen, vooral als een speler in een ‘lager’ team wordt 
geplaatst, met het risico van emotionele ‘schade’. Daarom wordt in de eerste plaats gekeken of er 
oplossingen binnen het team mogelijk zijn. Pas als dit niet realistisch blijkt, wordt bepaald of het 
plaatsen in een lager team toch de beste oplossing is. 
 
Een overplaatsing naar een ‘hoger’ team ligt minder gevoelig en kan daarom gemakkelijker en 
sneller worden toegepast. Een wisseling naar een ‘hoger’ team mag niet ten koste gaan van een 
speler die als gevolg van de wissel naar een lager team zou moeten. 

Indien een speler niet kan uitkomen voor het team  

In het voorkomende geval dat een speler niet kan uitkomen voor het team waarvoor hij is ingedeeld, 
dan wordt hij of zij opnieuw ingedeeld als zijnde een nieuw lid. Een dergelijke situatie kan zich 
voordoen als een speler niet kan trainen op de trainingstijden van zijn of haar team. 
 
Uitvoeren van de procedure: 
 

 Indien trainers en/of leiders een aanleiding zien om een speler in een ander team te 
plaatsen, bespreken zij dat met de jeugdcoördinator. 

 Indien na dit overleg men nog steeds als beste oplossing ziet in het plaatsen van de een 
speler in een ander team, zal de voorgestelde overplaatsing met de reden daarvoor met de 
betrokken speler en zijn/haar ouders worden besproken. 

 Met de speler wordt een periode afgesproken waarin de hij/zij de gelegenheid krijgt om de 
aanleiding voor teamwijziging weg te nemen, mits daarvoor de mogelijkheid door betrokken 
partijen wordt ingezien. 

 Indien na afloop van deze periode de geconstateerde aanleiding niet is opgelost en de 
betrokken speler afwijzend staat t.o.v. het spelen in een ander team, dan zal de 
jeugdcoördinator namens de JC een beslissing nemen.  

 Het tussentijds wisselen gebeurt uitsluitend als dat geen onevenredige nadelige gevolgen 
heeft voor andere spelers en hun teams. 

 De leiding van het team en/of coördinator legt het besluit uit aan de betrokken spelers en 
ouders/verzorgers. 
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Dispensatie  

Conform het KNVB uitgangspunt voor dispensatie, vraagt vv LEO dispensatie aan in het geval van 
spelerskrapte bij een lagere leeftijdscategorie.  
 
Uitzondering is als een speler een dusdanige beperking heeft, waardoor het jeugdbeleid niet 
redelijkerwijs kan worden uitgevoerd en het plaatsen van de speler in een lagere leeftijdscategorie 
een oplossing is. Toetsing van zo’n situatie geschiedt via het indelingsproces. 
 
Behalve genoemde uitzondering wordt de behoefte aan dispensatie getoetst op het moment van de 
uiteindelijke teamsamenstellingen. Dit is aan het eind van het indelingsproces als duidelijk is welke 
spelers definitief voor een leeftijdscategorie beschikbaar zijn. 
 
Dispensatie wordt in het algemeen op aangeven van de jeugdcoördinator door de jeugdcommissie 
verleend. Dispensatie kan slechts voor een beperkt aantal spelers worden verleend. Spelers met 
dispensatie mogen in de competitie niet uitkomen in een selectieteam. 
 
In de gehele B categorie kan met dispensatiespelers worden gespeeld. Hiervoor gelden de volgende 
regels:  
  
1 dispensatiespeler per team bij de 6x6 
2 dispensatiespelers per team bij de 8x8 
3 dispensatiespelers per elftal bij de 11x11 
 
Een aanvraag voor dispensatie hoeft niet meer ingediend te worden bij het steunpunt. Het mobiele 
digitale wedstrijdformulier (mDWF) voert hier de controle op uit, waardoor het maximaal aantal 
dispensatiespelers niet kan worden overschreden. 
Bij dispensatie kan een nadeel zijn dat betreffend team geen kampioen kan worden in de zin van 
dat er een promotie verdiend kan worden  

Aantal spelers per team  

Voor de samenstelling van een compleet team worden onderstaande getallen gehanteerd: 

 JO7 – 6 spelers 

 JO8 en JO9 – 8 spelers 

 JO10, JO11 en JO12 teams – 10 spelers. Als richtlijn geldt een minimum van 9 spelers. 

 JO13, JO15, JO17 en JO19 teams (elftallen) – 15 spelers. Als richtlijn geldt een minimum van 13 
spelers. 

 
Bij de initiële teamindelingen voor een nieuw seizoen wordt per team ruimte gelaten voor het 
plaatsen van nieuwe leden. Dit is met name van belang voor de leeftijdscategorieën waar de meeste 
nieuwe leden binnenstromen, zoals de JO6 t/m JO12 categorie. Teams in deze categorie zullen dus 
eventueel met het minimum aantal spelers starten. Dit om nieuwe leden flexibel te kunnen inpassen, 
zonder de noodzaak voor herindeling van de teams. 
 
Voor een selectieteam mag de selectietrainer een groep van 15 spelers selecteren, mits de beoogde 
spelers voor selectievoetbal beschikbaar zijn en selectievoetbal willen spelen en dat geen 
spelerstekort voor andere teams tot gevolg heeft. 
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De niet-selectie spelers worden evenredig over alle niet-selectie teams verdeeld. Door de 
samenstelling van teams van gelijke grootte, kan wedstrijdspeeltijd zo goed mogelijk over alle niet-
selectie spelers worden verdeeld.  
 

Nieuwe leden 

Onder een nieuw lid wordt ook verstaan een persoon die het vv LEO lidmaatschap heeft opgezegd en 
zich opnieuw aanmeldt als lid bij vv LEO. Uitzondering hierop vormt een speler die de mogelijkheid 
werd geboden voor een carrière in het betaalde voetbal, maar die daar binnen het tijdsbestek van 
één seizoen om welke reden dan ook niet in slaagde. Voor zo’n speler houdt vv LEO tot het eind van 
het seizoen rekening met herplaatsing in het oude team.  
 
Ieder overig nieuw lid wordt in beginsel geplaatst in de leeftijdscategorie waarin hij of zij op basis van 
zijn of haar geboortedatum behoort én in een niet-selectie team waar een numerieke behoefte is. 
Nadat een lid schriftelijk is aangemeld bij de ledenadministratie, zorgt de Jeugdcoördinator voor 
plaatsing. Indien mogelijk wordt rekening gehouden met vriendjes en vriendinnetjes die al bij vv LEO 
voetballen. 
 
Als een nieuw lid aan/tegen het einde van een seizoen wordt aangemeld, is er een grote kans dat de 
speler na de herindeling voor het daarop volgende seizoen bij een ander team wordt ingedeeld. Op 
het moment van aanmelding worden ouders/verzorgers hierover in kennis gesteld om teleurstelling 
bij de herplaatsing te voorkomen.  
 
vvLEO kent geen wachtlijsten. Een nieuwe speler wordt altijd in een team geplaatst. In uitzonderlijke 
gevallen kan het voorkomen dat een nieuwe speler eerst tijdelijk in een team wordt geplaatst, 
voorlopig alleen teamtrainingen volgt, en na enige tijd wordt herplaatst.  
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Hoofdstuk 5 Meidenvoetbal  

 
Meidenvoetbal vv LEO 
 
In toenemende mate interesseren meiden zich voor het spelen van voetbal en de KNVB stimuleert 
meidenvoetbal op een actieve wijze. Vv LEO vindt dat een goede zaak en staat positief tegenover 
inschrijvingen van leden voor meidenvoetbal. 
Zolang het aantal meiden bij de club te laag is voor een compleet meidenteam, wordt bij de indeling 
van meiden geen onderscheid gemaakt tussen jongens en meiden. Vv LEO gaat dan uit van 
gemengde teams. 
Wanneer er voldoende meiden voor een leeftijdscategorie zijn aangemeld (de KNVB hanteert hierbij 
soepelere dispensatienormen), dan wordt ernaar gestreefd om een meidenteam samen te stellen. Er 
wordt tot en met JO11 gemengd gespeeld. Halverwege het seizoen worden meiden in de 
leeftijdscategorie JO11 benaderd om aan te geven of ze een voorkeur hebben voor gemengd of 
meidenvoetbal. Als er geen draagvlak is voor een meidenteam, dan worden meiden die per se in een 
meidenteam willen spelen geadviseerd om zich aan te melden bij een vereniging die wel een 
meidenteam heeft.  
 
Meiden krijgen de mogelijkheid om zolang als mogelijk bij de jongens te voetballen, dit heeft vaak 
een gunstige invloed op de ontwikkeling van hun kwaliteiten. Anderzijds moeten meiden, die niet 
met jongens samen willen spelen of minder prestatiegericht zijn ingesteld zich ook thuis voelen bij de 
vv LEO. Meidenteams trekken vaak deze meiden aan. Doel is dat iedere meid op haar eigen niveau en 
met plezier bij de vv LEO kan voetballen. 
 
Uitgangspunten meidenvoetbal 
 

 Speelsters tot en met leeftijdscategorie JO11 spelen gemengd. 
 Speelsters vanaf leeftijdscategorie JO13 krijgen de keuze om in een meidenteam te spelen als 

er voldoende draagvlak voor samenstelling van een compleet meidenteam is. 
 Wanneer meiden zich in toenemende mate aanmelden, dan is het streven om te komen tot 

minimaal 1 team per leeftijdscategorie (MO13 t/m MO19) Dit betekent logische 
(leeftijdsgebonden) doorstroming van meiden naar een ander meiden- dan wel damesteam. 

 In geval van meerdere teams per leeftijdscategorie, wordt geselecteerd op vergelijkbare 
wijze als het selectiebeleid bij de jongens.  

 
Bij aanmelding zal vv LEO inventariseren waar de voorkeur naar uitgaat (of meidenteam of gemengd 
team). Het doel blijft altijd dat iedere meid op haar eigen niveau en met plezier kan voetballen.  
 
Het organiseren van promotieactiviteiten voor meiden zoals ‘vriendinnendagen’ en ‘instuifdagen’ 
kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van het meiden en damesvoetbal.  
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Hoofdstuk 6 Wedstrijdbeleid  

Indelen in de competitie 

Als vvLEO streven we er naar het 1é team in een leeftijdscategorie zo hoog mogelijk in te 
schrijven.De rest van de teams in de categorie worden dan gelijk over de klassen verdeeld.  De 
inschrijving van vvLEO wordt lang niet altijd opgevolgd door de KNVB. VvLEO doet een voorstel, KNVB 
neemt deze wel of niet over. Praktijk leert dat het niet eenvoudig is om tegen de indeling van de 
KNVB in verweer te gaan.  
 

Wedstrijdspeeltijd  

 Alle aanwezige spelers spelen indien mogelijk tenminste één helft. 

 Alle spelers spelen regelmatig, indien zij dit aankunnen, een gehele wedstrijd. 

 Vanaf de JO-13 niet continu doorwisselen tijdens een wedstrijd. 

 Vanaf de JO13 bij de selectie-elftallen mag er onderscheid gemaakt worden in speeltijd 
tussen de spelers.  

 Spelers die tijdens een wedstrijd dreigen te ontsporen (tijdelijk) wisselen. 

 Het coachen tijdens de wedstrijden alleen op positieve instructieve wijze. 

 Er wordt op een sportieve manier gespeeld waarbij vv LEO het ‘Reglement voor de 
Jeugdspeler’ hanteert. 

 JO11 en JO12 spelen 8 tegen 8     

 JO8/JO9/JO10 spelen 6 tegen 6 

 JO7 speelt 4 tegen 4 
 

Afwijkend voor selectievoetbal 
Indien selectiespelers zich niet aan hun verplichtingen houden of minder presteren dan hun 
teamgenoten, dan mogen de volgende regels worden toegepast: 

 Verminderd aantal speelminuten (in wedstrijden) 

 Wissel staan (bij wedstrijden) 

 Afstromen naar een lager selectieteam of een niet-selectieteam, rekening houdend met de 
procedure ‘tussentijds wisselen’ (zie bladzijde 12). 

 

Niet kunnen spelen van wedstrijden tijdens de competitie: 

 Alle teams moeten hun uiterste best doen alle wedstrijden te spelen op vastgestelde datum 

 Lukt dit onverhoopt een keer niet, nadat geprobeerd is te lenen bij andere teams zal een 
wedstrijd op een andere datum gespeeld/ingehaald moet worden. 

 Het vragen van spelers van andere teams moet altijd via de teamleiding gebeuren om overzicht 
te houden (zie Leenbeleid) 

 Teambegeleiders moeten medewerking verlenen aan leenverzoeken en hun spelers 
enthousiast maken hier aan mee te werken. 

 Voor het niet spelen van wedstrijden of te laat afzeggen komen teams in de problemen en zal 
door de KNVB een sanctie (boete) opgelegd worden. 

  Na 18.00 uur op donderdagavond wordt een wedstrijd niet meer afgemeld. 

 In overleg met de jeugdwedstrijdsecretaris kan een nieuwe datum gekozen worden, de leider 
van het team blijft echter altijd probleemhouder. 
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Toernooien  

De doelstelling is om jeugdteams aan minimaal één toernooi te laten deelnemen. Inschrijving 
gebeurt in samenspraak tussen teamleiding en de Toernooicommissie. Als teams rechtstreeks 
worden benaderd en uitgenodigd, dan mogen ze daar vanzelfsprekend op ingaan. Belangrijk is dat de 
Toernooicommissie wordt geïnformeerd als een team zichzelf aanmeldt voor een toernooi. 
Aanmelden voor een toernooi betekent ook spelen. 
 
Buitenlandse- of meerdaagse toernooien 
Teams kunnen zelf regelen of ze deelnemen aan een meerdaags of buitenlandse toernooi. Deze 
toernooien gaan gepaard met extra uitgaven die de financiële armslag van de vereniging te boven 
gaan. Een team is vrij om op eigen kosten aan een meerdaags of internationaal toernooi deel te 
nemen. De teamleiding regelt in dat geval zelf alle voorkomende zaken. Zo’n initiatief wordt door het 
bestuur gewaardeerd en ondersteund met een beperkte financiële tegemoetkoming in de kosten. De 
JC spreekt hiervoor ieder jaar een budget af, dat gelijk over de teams wordt verdeeld die aan deze 
toernooien deelnemen. Aanvragen tegemoetkoming dient voor 1 maart te worden ingediend via de 
Jeugdcommissie. 
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Hoofdstuk 7 Leenbeleid tussen teams  

Om alle teams in staat te stellen om met voldoende spelers aan wedstrijden deel te nemen is het soms 
nodig en verplicht om onderling spelers uit te lenen. Het doel is om te voorkomen dat een team niet 
kan spelen, terwijl een ander team over voldoende spelers beschikt. Minimaal 12 spelers en maximaal 
14 is voldoende voor een wedstrijd met een elftal. Voor een JO6 t/m JO12 team wordt een minimum 
van (aantal veldspelers +1) gehanteerd. Leiders/Coaches kunnen er voor kiezen om geen spelers te 
lenen en met minder spelers naar de wedstrijd te gaan. De betreffende leeftijdscoördinator is/wordt 
betrokken in het leenproces en bewaakt de daarbij horende onderstaande stappen. 
 

STAP 1: Als een team te weinig spelers heeft wordt geleend van het volgende team met een 
hoger nummer uit de dezelfde categorie (JO15-2 leent van JO15-3). 
Als in het daarop volgende team (JO15-3) een tekort ontstaat, leent dit team van het volgende 
team met een hoger nummer uit dezelfde categorie (JO15-3 leent van JO15-4). 
 
STAP 2: Als bovenstaande niet lukt doordat bijvoorbeeld een team het laagste team in de 
leeftijdscategorie is, dan treedt wederom de basisprocedure in werking, waarbij er geleend 
wordt van het eerste team uit de leeftijdscategorie één lager. JO15-4 leent dan bijvoorbeeld 
van JO13-1 en zo verder. 
 
Daarbij geldt dat: 
- Als er geen oplossing mogelijk is, overleggen de leiders met de jeugdwedstrijdsecretaris 
welke wedstrijd wordt verplaatst/ afgezegd Als er geen overeenstemming komt, wordt de 
Jeugdcoördinator van de leeftijdscategorie geraadpleegd. In het uiterste geval doet deze een 
uitspraak na eventueel overleg met de jeugdwedstrijdsecretaris. 
- Selectieteams zijn niet uitgezonderd van dit leenbeleid. 
- Bij een tekort aan spelers in een selectieteam mag een Trainer-Coach desgewenst een lager 
spelend selectieteam vragen spelers te leveren. 
Hierin kan het argument om een speler voor een bepaalde positie (bv. keeper) te vragen 
leidend zijn. 
- Leiders en trainers moeten de spelers van hun team stimuleren om, indien nodig, met een 
ander team mee te gaan. 
 
Een team, uitkomend in de A-categorie, mag geen speler meer uitlenen als betreffende 
speler(s) officieel het aantal van 15 competitiewedstrijden hebben gespeeld 
(bekerwedstrijden tellen daarbij niet mee). 
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Uitleenprocedure schematisch 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

JO15-1 JO15-2 JO15-3 JO15-4 JO13-1 
X 

    
 

JO15-1 JO15-2 JO15-3 JO15-4 JO13-1 
X 

STAP 1 

STAP2 bij resulterend spelers tekort  in C1 

X aanleidinggevend spelerstekort potentieel spelerstekort agv leenbeleid 

basis procedure 

O 

 

O 
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Hoofdstuk 8 Overgang van jeugd naar senioren  

 
De vv LEO stelt zich als doel dat jeugdspelers behouden blijven (na JO19) voor de vereniging als zij de 
leeftijd voor het senioren voetbal hebben bereikt. Hetzelfde geldt voor ook jeugdspelers die om 
andere redenen het seniorenvoetbal verkiezen boven het jeugdvoetbal. Een reden kan zijn dat 
jeugdspelers op zondag willen spelen in plaats van zaterdag. Maar ook voor de spelers die vv LEO in 
de jeugd geen goede plaats kan bieden, bijvoorbeeld door een tekort of overschot aan jeugdleden in 
de leeftijdscategorie, moet het spelen bij de senioren voldoende uitdaging opleveren. 
 
Een belangrijk verschil tussen seniorenvoetbal en jeugdvoetbal is het grotere verschil in leeftijd en 
leefomstandigheden tussen de spelers. Zo kan de ene speler bijvoorbeeld nog thuiswonend ‘kind’ 
zijn, terwijl een andere speler als ouder zijn eigen kinderen opvoedt. De ene speler gaat misschien 
nog naar school, terwijl de andere een fulltime baan heeft. Alle genoemde omstandigheden kunnen 
in belangrijke mate bijdragen aan het onderlinge teamgevoel of het gebrek daar aan. Het betreft 
factoren waarmee de vereniging rekening dient te houden bij het samenstellen van seniorenteams. 
 
Met betrekking tot het overgangsbeleid investeert vv LEO in zaken die de senioren en de jeugd nader 
tot elkaar brengen. De vv LEO ziet gezamenlijke voetbaltrainingen en wedstrijden daarbij als 
belangrijke componenten. Maar ook door het stimuleren van senioren om actief te zijn bij de jeugd, 
als trainer of als leider, levert volgens de JC een belangrijke bijdrage. 
 
De seniorencommissie oriënteert zich in een vroeg stadium op de aankomende jeugd. 
Samenwerkingsverbanden tussen met name JO19-jeugd en senioren worden onderhouden om een 
naadloze overgang van de jeugd naar de senioren te bereiken. 
 
Doorstroming van JO19-spelers naar de senioren moet in goede samenwerking met de technische 
commissie, de seniorencommissie en de trainercoach van LEO 1 plaatsvinden. Het is de visie van de 
JC dat de trainercoach van LEO 1 zich actief bezighoudt met de trainingen van het JO19-selectieteam 
 
Zowel in de jeugd als bij de senioren worden selectie en niet-selectie stromen onderscheiden. Ook 
met betrekking tot selectieteams bij de senioren gaat het om de best mogelijke teamprestatie voor 
de vereniging. Mindere seniorenspelers maken plaats voor de betere (doorstromende) jeugdspelers. 
Dit laatste is voornamelijk ter beoordeling van de trainercoach van LEO 1. 
 
Het technisch beleid voor het seniorenvoetbal wordt onderhouden en uitgevoerd door de 
Technische Commissie die rechtstreeks onder het hoofdbestuur valt. Het technisch beleid van vv  
LEO kan worden geraadpleegd op de vv LEO website. 
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Hoofdstuk 9 Escalatieladder 
 
 

Het jeugdbestuur hanteert een specifieke escalatieladder bij excessen die ontstaan binnen 

jeugdteams:  

 

1. Trainer of leider constateert een probleem; 

2. Trainer of leider probeert het probleem zelf op te lossen; 

3. Trainer of leider komt er niet uit en schakelt hulp in van leeftijdscoördinator; 

4. Trainer of leider en leeftijdscoördinator maken een plan om probleem te verhelpen en 

voeren dit uit;  

5. Ouders worden ingeschakeld en plan wordt bijgesteld; 

6. Probleem wordt niet verholpen, probleem gaat door naar voorzitter JC en/of HB; 

7. Probleem wordt niet verholpen, probleem wordt doorgestuurd naar Sportcoaches, 

buurtteam Assen; 

8. Probleem wordt niet verholpen. Voorzitter JC en/of HB nemen een definitief besluit.  

 

Dan vindt er een evaluatie van het proces plaats. 

 
Ervaring leert dat onfatsoenlijk gedrag het beste direct en met een klein team van mensen op 
diplomatieke wijze moet worden aangepakt. Problemen in het beginstadium zijn vrijwel altijd in goed 
overleg op te lossen, waarmee escalatie wordt voorkomen. 
 
In ernstige of voortdurende gevallen van onfatsoenlijk gedrag, dit ter eindbeoordeling van het 
bestuur, kunnen strafmaatregelen worden opgelegd. Waar het jeugdvoetbal betreft worden in 
beginsel straffen opgelegd binnen de mogelijkheden van vv LEO. Escalatie naar de KNVB-tucht 
commissie of naar justitie behoren tot de mogelijkheden. De ernst en de plaats van de misstand is 
daarbij bepalend. 
 
Boetes 
De vereniging kan een boete worden opgelegd door de KNVB of overheid. Boetes worden door het 
bestuur beoordeeld en (kunnen) worden doorbelast aan de veroorzaker.  
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Hoofdstuk 10 Spelers die extra aandacht nodig hebben 

VV LEO wil er zijn voor elke speler die graag wil voetballen. Voor zover mogelijk betekent dat ook dat 

we een speler datgene willen bieden waar hij of zij behoefte aan heeft. Dat kan over het niveau of de 

intensiteit gaan, maar sommige spelers vragen ook om extra begeleiding. Juist voor deze spelers wil 

LEO er ook zijn, maar alleen als de club in staat is het aanbod te bieden en als de speler (en vooral 
ook de ouders) inschat dat het aanbod bij de speler past en voldoende is.  

De begeleiders bij vv LEO zijn niet (per definitie) pedagogisch opgeleid. Als handhaving van de speler 
in een team problemen geeft bij de begeleiding zal dit worden besproken met de ouders. In eerste 
instantie zal de betreffende leider dit oppakken, hierbij kan ook de coördinator worden betrokken. 
Dit zou kunnen leiden tot contact met het sociale wijkteam en meer specifiek de buurtwerker sport. 
Dit wordt altijd gemeld bij het hoofdbestuur. Wanneer ook dit niet tot een goede oplossing leidt, dan 
zal JC het bespreken met het HB. Het uitgangspunt van vv LEO is dat de ouders, speler, club en 
begeleiding actief meewerken aan een goede begeleiding van de speler.  

Stappenplan in de begeleiding bij problematisch gedrag van een speler: 

 Trainer/leider zal altijd eerst proberen om het probleem samen met de betreffende speler en 
het team op te lossen.  

 Wordt het probleem niet opgelost dan gaat de leider in gesprek met de ouders om samen 
een oplossing te vinden. 

 Wordt het probleem niet opgelost dan wordt de jeugdcoördinator ingeschakeld, indien 
gewenst kan er een tweede JC-lid bij worden betrokken. Samen met de ouders wordt er 
gezocht naar een oplossing. 

 Is het dan nog steeds niet opgelost dan wordt het door JC en HB opgepakt, zo nodig wordt 
ook hulp gevraagd aan buurtwerker sport en een melding worden gemaakt bij het 
buurtteam. De ouders zullen ook hier nadrukkelijk bij worden betrokken. 

 Is er ondanks alle gelopen trajecten nog steeds geen verandering en is er geen zicht op 
verandering, dan zal het HB worden gevraagd het lidmaatschap van de betreffende speler te 
beëindigen. 
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Hoofdstuk 11 Sociale media 
 
Beheer 
 

Vv LEO kent de volgende social media gerelateerde functies: 

 

- Websitebeheerder 

- Kantineschermbeheerder 

- Social mediabeheerder  

 

In de praktijk worden verschillende functies uitgevoerd door één persoon.  

 

● De social mediabeheerder is de enige persoon die algemene publicaties namens de 

vereniging en de officiële vvLEO-kanalen doet.  

● Alle leden mogen verzoeken indienen voor publicatie. De social mediabeheerder bepaalt, al 

dan niet in overleg met JC en HB, of daadwerkelijk tot publicatie overgegaan wordt.  

● Sociale mediabeheerder filtert verzoeken tot publicatie. D.w.z.: niet alle verzoeken worden 

gepubliceerd. Dit om ongecontroleerde en te veel berichtgeving tegen te gaan.  

● Het is ongebruikelijk vragen te stellen via sociale media. De social mediabeheerder 

antwoordt in de meeste gevallen niet en zal vragen doorsturen naar de betreffende 

functionaris binnen vv LEO. Hetzelfde geldt voor ontstane discussies op vv LEO-pagina’s.  

 

Omgang 

 
● Het is niet toegestaan zonder toestemming afbeeldingen van leden te delen of door te 

sturen op sociale media. 

● Het is niet toegestaan afbeeldingen te maken in de kleedkamer. Mobiele telefoons kunnen 

voorafgaand aan een wedstrijd of training ingeleverd worden in de kantine. De BvD kan hier 

op de wedstrijddag een rol in vervullen. 

● Vv LEO stimuleert het maken van eigen online teampagina’s. Dergelijke pagina’s houden zich 

als vanzelfsprekend aan de geldende LEO normen en waarden.  

● Vv LEO blijft eindverantwoordelijke voor LEO-teampagina’s die de LEO-naam en het LEO-logo 

gebruiken. Het moet bij LEO bekend zijn wie welke teampagina beheert. 

● Bij normoverschrijdend gedrag op sociale media, die de naam van vv LEO beschadigen, zal 

LEO overgaan tot maatregelen. LEO kan leden verplichten LEO-pagina’s te verwijderen.  
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Hoofdstuk 12 Omgang met even leeftijdscategorieën  
 

 Uitgangspunt is dat een speler voetbalt met zijn leeftijdsgenoten en dus ingedeeld wordt in 
de leeftijdscategorie waarin hij of zij thuishoort.  

 Uitzondering op bovenstaande is dat wanneer een speler qua niveau zijn eigen categorie 
ontstijgt, hij of zij geplaatst wordt in een oneven categorie. 

 De even leeftijdscategorie wordt gezien als opleidingscategorie voor de oneven categorie. De 
even categorie bestaat met name uit spelers die er nog niet aan toe zijn om in een hogere 
groep te spelen. Fysieke, motorische en sociaal-emotionele redenen kunnen hieraan ten 
grondslag liggen.  

 Per seizoen wordt bekeken welke even leeftijdscategorieën op te richten zijn. Dit betekent 
dus dat het per seizoen kan veranderen of er een bepaalde even categorie aanwezig is. Het 
aantal teams per categorie kan ook per seizoen veranderen. 

 Het aantal teams per leeftijdscategorie kent geen minimum of maximum.  
 De 'werkgebieden' van de verschillende coördinatoren blijven onveranderd. O12 

blijft bijvoorbeeld verantwoordelijkheid van de JO13-coördinator.  

In de praktijk: 

 Het aantal teams dat normaliter in een oneven categorie thuishoorde, wordt gesplitst in 2 
categorieën (het oude eerste en tweedejaars).  

 De selectietrainers selecteren de beste spelers van 2 categorieën voor het oneven eerste (en 
mogelijk tweede) team. 

 De indelingsvergadering deelt, met behulp van advies van de selectietrainer, TC, JC, 
spelersrapporten en spelersenquêtes de overige oneven en even categorieën in. 

 Op basis van de huidige spelersaantallen wordt vanaf seizoen 2018/2019 gestart met JO7, 
JO8, JO9, JO10, JO11 en JO12. Er wordt vooralsnog geen JO14, JO16 en JO18 opgericht. 
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Bijlage 1 Reglement voor de jeugdspeler  
 
De vereniging spant zich in om in het jeugdvoetbal te zorgen voor een goede opleiding en begeleiding 
van de spelers. Hierbij is elke speler even belangrijk. Naast wedstrijden worden er ook 
nevenactiviteiten georganiseerd. Voetbal is een teamsport en vindt plaats binnen een vereniging. Dit 
betekent per definitie geen vrijblijvendheid. Dit houdt dus in dat iedere jeugdspeler zijn of haar 
bijdrage levert om voorgaande mogelijk te maken.  
 
1. Wees op tijd bij de training en de wedstrijd. Afmelden doe je zo vroeg mogelijk bij trainer 

respectievelijk leider. 
2. Train in principe altijd en met inzet. Inzet betekent onder andere: 
3. Opdrachten accepteren 
4. Maximaal willen presteren 
5. Nooit opgeven 
6. Elkaar helpen en stimuleren 
7. Zorg dragen voor het in goede staat verkeren van tenue en 

voetbalschoenen/Kunstgrasschoenen. Schoenen met vaste noppen zijn het beste voor de 
voeten (zeker tot 12 jaar) 

8. Volg de aanwijzingen van de leider en trainer op. 
9. Houd het veld en de gebouwen netjes. 

10. Wees zuinig op de ballen en andere materialen. 
11. Gedraag je correct tegen medespelers, tegenspelers, scheidsrechters, enz. Er wordt met 

respect met elkaar en met de tegenstanders omgegaan (Fair Play). Er wordt niet 
gediscrimineerd 

12. Verzorg jezelf goed: douchen na de training en na de wedstrijd verplicht. 
NB. Tot en met JO11 is douchen na training gewenst doch niet verplicht i.v.m. mogelijk late 
trainingstijden. 

13. Draag geen sieraden (kettinkjes, horloges, ringen) of losse kleding (ritsen) tijdens de training 
en de wedstrijd. 

14. Het is verplicht altijd scheenbeschermers te dragen zowel tijdens de training als wedstrijd. 
15. Speel met het shirt in de broek en niet met afgezakte kousen. Een eventuele slidingbroek 

moet van dezelfde kleur zijn als de voetbalbroek. 
16. Informeer de trainer en leider over bijzonderheden (bijv. dat je ziek bent geweest). 
17. Roken en het gebruik van alcoholhoudende drank en drugs is voor geen enkele jeugdspeler 

toegestaan rond de training en wedstrijd, zowel in de kleedkamer als op het  HELE 
COMPLEX!!! 

18. Wangedrag in het veld of daarbuiten wordt niet geaccepteerd en zal leiden tot sancties. 
 
Bespreek ideeën, wensen of problemen met de leider of trainer. Levert dat niets op, neem dan 
contact op met de jeugdcoördinator en eventueel daarna met de Jeugdcommissie.  
 


