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1. INLEIDING 

In dit plan wordt de algehele organisatie rondom het seniorenvoetbal van vv Leo uitgewerkt. Het 

omschrijft zowel de organisatie, structuur en technische zaken van het seniorenvoetbal bij vv Leo. Bij 

de totstandkoming van dit document zijn betrokken geweest: de Seniorencommissie, Technische 

Commissie en Technisch Hart van vv Leo. 

Alle trainers/coaches, leiders, verzorgers en spelers van de seniorenteams, alsook overige betrokkenen 

bij dit voetbal, worden geacht dit plan tot zich te nemen en in de lijn van dit plan te willen fungeren. 

Het Beleidsplan Seniorenvoetbal vv Leo zal in het voorjaar 2014 aan het Hoofdbestuur ter 

besluitvorming worden voorgelegd. Het plan zal van kracht zijn met ingang van het seizoen 2014-2015 

en zich uitstrekken tot het einde van het seizoen 2016/2017. 

Samen met het Jeugdbeleidsplan van vv Leo vormt dit het algeheel beleid bij de vv Leo. 

De Senioren Commissie en de Technische Commissie zijn, ieder voor wat betreft zijn specifieke taken 

en werkzaamheden afzonderlijk en gezamenlijk voor het geheel verantwoordelijk voor de coördinatie 

en uitvoering op hoofdlijnen.  

vv Leo kiest er voor om een compact Beleidsplan Seniorenvoetbal te ontwikkelen, dat enerzijds geldt 

als een vertrekpunt, maar tevens gezien moet worden als een levend en dynamisch ”raamwerk”. Het 

plan zal daartoe de komende jaren regelmatig geëvalueerd en bijgesteld  dienen te worden.  

 

2. UITGANGSPUNTEN BELEIDSPLAN  

Dit Beleidsplan vindt zijn belangrijkste fundament in het document ” Profiel van vv LEO”. 

Dit profiel betreft de missie van vv Leo en vermeldt het volgende: 

“vv Leo wil een sociale vereniging zijn waar voetballers, vrijwilligers en supporters elkaar ontmoeten  

bij voetbalactiviteiten waarbij plezier in sportieve prestaties voorop staan” en “waarin we met 

maximale inzet van eigen spelers en vrijwilligers alle spelers in staat stellen zich maximaal te 

ontwikkelen en op eigen niveau te kunnen spelen”. 

Dit willen we bereiken door alle voetballers, getalenteerd of niet, jong of oud, prestatie of recreatief 

gericht, man of vrouw gelijkwaardig te behandelen en in staat te stellen zich maximaal te ontwikkelen 

en daarnaast het creëren van een levendige voetbalcultuur. 

Middels dit Beleidsplan wil vv Leo de basisvoorwaarden aangeven en realiseren om al onze leden op 

vooral een plezierige wijze de voetbalsport te laten bedrijven, binnen de geldende sportiviteitsregels 

van "Fair Play", "Positief Coachen" en "Zonder Respect geen Voetbal". 

2.1. Prestatiegericht voetbal 

Prestatiegericht voetbal en niet-prestatiegericht voetbal zijn geen gescheiden werelden. De ene wereld 

loopt over in de andere. Sterker nog, beide werelden hebben elkaar nodig. Immers, zonder 

prestatiegericht voetbal kunnen talentvolle voetballers niet tot een optimale ontplooiing komen. 
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Omgekeerd kan een prestatiegericht voetbal niet bestaan zonder de selectie- en 

doorstroommogelijkheden vanuit een brede basis. 

Bij de noodzaak om te investeren in de selectieteams mag nooit worden vergeten dat die teams slechts 

kunnen bestaan bij het bestaan van een goede basis. Aandacht voor voetballers onder de selectieteams is 

onontbeerlijk voor de vereniging. Niet alleen omdat we hun sportbeoefening willen faciliteren, maar 

ook om prestatievoetbal binnen onze vereniging mogelijk te maken, zonder  daarbij  afbreuk te doen 

aan het profiel van vv Leo. 

De SC en TC bepalen ieder jaar welke teams onder prestatiegericht voetbal worden begrepen. Dit 

betreft op dit moment tenminste het 1e en 2e seniorenteam van vv Leo.   

Voor deze teams staat prestatiegericht voetbal met de daarbij behorende specifieke randvoorwaarden 

centraal. 

2.2. Recreatief/niet-prestatiegericht voetbal 

Dit betreffen de overige senioren teams, damesvoetbal, 7x7 voetbal (35+ en 45+), zaalvoetbal en 

trainingsteams als de “Oldstars”. 

De SC is verantwoordelijk voor het vaststellen van welke en het aantal aan de competities deelnemende 

seniorenteams. 

 

3. DOELSTELLINGEN 

De algemene doelstelling van vv Leo is dat het een vereniging wil zijn waarmee spelers een maximale 

binding hebben, zodat men van jong tot oud bij de vereniging kan (blijven) voetballen.  

Naast deze algehele doelstelling is het gewenst en zinvol om het onderscheid in prestatie en niet-

prestatiegericht voetbal te onderkennen, omdat hieraan ook specifieke doelstellingen en 

randvoorwaarden dienen te worden verbonden. 

3.1. Prestatiegericht voetbal  

De ambitie van het 1e seniorenteam is in de komende 2 seizoenen te promoveren naar  de 3e klasse van 

de KNVB.  

Het 2e seniorenteam streeft ernaar  de komende 2 seizoenen minimaal reserve 2e klas  te bereiken. 

Indien er meer teams prestatiegericht gaan voetballen zullen er aanvullende afspraken worden gemaakt 

over de ambities per team. 

De ambities worden jaarlijks getoetst door TC en TH. 

3.1.1. Speelstijl vv LEO 

vv Leo streeft ernaar verenigingsbreed een herkenbare en uitdagende speelstijl te hanteren.  

3.1.2. Voorwaarden prestatievoetbal 
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vv Leo zal de faciliteiten verschaffen om de ambitie waar te kunnen maken door middel van 

gediplomeerde trainers, voldoende begeleiding en trainingsmogelijkheden. Dit alles binnen de reële 

mogelijkheden van vv Leo. 

Een voortdurend streven is hierbij  dat de selecties zowel speltechnisch, tactisch, maar ook in de 

sportieve begeleiding in niveau omhoog gebracht worden. De directe link met de A- jeugd verdient 

hierbij dan ook nadrukkelijke aandacht.  

Bij het nastreven van een zo hoog mogelijk niveau mag echter het profiel van onze vereniging nooit uit 

het oog worden verloren. Ieder lid moet los van het niveau zich thuis kunnen voelen bij onze 

vereniging.  

3.2. Damesvoetbal 

Sinds enkele jaren kent vv Leo één damesteam. Dit kent een grote belangstelling en zeker waar het 

meisjes betreft een toenemende groei in aantallen van actieve speelsters. Het is zeker te verwachten dat 

deze groei de komende jaren zich zal blijven voortzetten. Binnen de JC wordt aan meisjesvoetbal 

aandacht besteed. 

De komende jaren dient nadrukkelijke aandacht en zorg te worden besteed aan damesvoetbal, zodat dit 

een duidelijke en geïntegreerde plaats krijgt binnen de vereniging. 

De SC is verantwoordelijk voor het zorgdragen en realiseren van de randvoorwaarden. Tenminste één 

SC-lid is specifiek met deze taak belast en is hiervoor aanspreekbaar. 

Kort na de winterstop wordt onder verantwoordelijkheid van de SC een inventarisatie gehouden van de 

beschikbare speelsters in het nieuwe seizoen en het aantal meisjes dat instroomt in het senioren 

vrouwenvoetbal vanuit de jeugdafdeling. 

Op basis hiervan besluit de SC met hoeveel teams aan de komende competitie kan worden 

deelgenomen. 

Uitgangspunt hierbij is dat ieder damesteam beschikt over circa 20 speelsters. 

De intentie van vv Leo is om het eerste damesteam 2 x per week te laten trainen. Hiervoor zal een 

trainer worden aangesteld, zodat op den duur aan prestatiegericht voetbal kan worden gedacht. 

3.3. Recreatief/niet-prestatiegericht voetbal 

Hier staat het plezier in de voetbalsport centraal. Prestaties zijn het resultaat van dit uitgangspunt, niet 

het doel. Voor al van deze teams staat het voetbalplezier voorop. Vanuit dit plezier zal prestatief 

gespeeld worden. Resultaat is uiteraard belangrijk maar is niet alles bepalend.  

Elk lid heeft de mogelijkheid om minimaal 1x in de week te trainen. De training is selfsupporting. 

Voorwaarde is dat er sprake is van vaste en brede teams (16-20 spelers). 

Zoveel als mogelijk wordt gestreefd naar gelijkwaardige niveaus, waarbij rekening wordt gehouden met 

leeftijd, sociale aspecten, trainingsafspraken en beschikbaarheid op wedstrijddagen.  

 

3.4. Zaalvoetbal 
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De SC zal jaarlijks kijken naar de mogelijkheden, ambities en wensen van leden binnen het kader dat 

door de KNVB hiervoor heeft ontwikkeld. 

De extra kosten voor het uitoefenen van zaalvoetbal worden doorberekend aan de betrokken spelers. 

 

4. SELECTIEVOETBAL 

Een goede en brede selectie dient als fundament voor de verdere individuele ontwikkeling om als team 

beter te kunnen presteren. Essentieel hiervoor is een gezamenlijke inspanning, op basis van duidelijke 

afspraken met de betreffende selectietrainers en een goede samenwerking met de technische en 

medische begeleiding, met als doel een gezond prestatieklimaat neer te zetten waarin plezier en 

prestatie in evenwicht zijn. 

4.1. Samenstelling 

De 1e en 2e selectie bestaan bij voorkeur uit minimaal 32 spelers. De TC en TH zullen jaarlijks overleg 

voeren over deze minimale spelersaantallen. 

Het 1e seniorenteam bestaat bij voorkeur uit zoveel mogelijk spelers die intern zijn opgeleid. De 

vereniging gaat niet over tot actief aantrekken van spelers van buitenaf.  

Het 2e seniorenteam dient als opleidingsteam voor het 1e seniorenteam. De intentie is een mix van 

ervaren en jongere spelers.  

Indien er meerdere prestatieteams actief zijn, zal het selectiebeleid en samenstelling hierop worden 

aangepast. 

4.2. Wedstrijden 

Voor de wedstrijd op zondag worden bij voorkeur voor het 1e seniorenteam uit de 1e-selectie 11 

basisspelers + minimaal 2 fitte wissels en een reservekeeper aangewezen. De niet-geselecteerde spelers 

van de 1e selectie spelen in het 2e seniorenteam. 

Voor de wedstrijd op zondag  worden voor het 2e seniorenteam bij voorkeur 13/14 spelers aangewezen. 

Dit  betreffen niet- geselecteerde spelers uit de 1e-selectie, aangevuld met de spelers uit de 2e-selectie 

(11 spelers + 2/3 wissels). 

Het derde elftal kan zowel een recreatief als prestatiegericht team zijn: het elftal speelt zoveel mogelijk 

met een vaste elftalgroep waarbij vv Leo ervan uitgaat dat indien hiertoe noodzaak is, spelers vanuit dit 

team bereid zijn  het 2e en zonodig 1e seniorenteam te ondersteunen. Tevens zullen de spelers die voor 

de betreffende wedstrijd afvallen voor het 2e seniorenteam automatisch meespelen in het 3e 

seniorenteam. Bij een overschot aan spelers in elk seniorenteam zullen  afgevallen spelers voor die 

wedstrijd bij een lager spelend seniorenteam worden ingedeeld. 

4.3. Trainingen 

Alle selectiespelers uit de 1e-selectie worden verplicht om 2 trainingen in de week te volgen. 

Van spelers uit de 2e-selectie wordt verwacht dat ze zoveel mogelijk 2x in de week trainen. Gedurende 

de voorbereiding en na de winterstop kunnen er meer dan 2 trainingen per week zijn.  
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Keepers krijgen specifieke keeperstraining. 

4.4. Selectiecriteria 

Het selecteren van spelers voor de prestatiegerichte teams bij de senioren vindt plaats op basis van één 

criterium: kwaliteit. 

Hierbij heeft de kwaliteit betrekking op technische, tactische, mentale en fysieke kwaliteiten. 

4.5. Wisselbeleid 

Spelers van een selectieteam ontwikkelen zich door te spelen. Ze ontwikkelen zich niet wanneer ze 

reserve staan.  

Twee wedstrijden achter elkaar reservespeler zijn, betekent dat de betreffende speler de volgende 

wedstrijd moet spelen, eventueel in een lager elftal. 

Deze afspraken gelden voor de hele groep en de trainer is verantwoordelijk voor de uitvoering ervan. 

Bij het aanstellen van een selectietrainer zal dit met hem besproken worden. Regelmatig wordt de 

feitelijke uitwerking van dit beleid besproken in het TH. 

 

5. DOORSTROMING VAN JEUGDSPELERS NAAR HET SENIORENVOETBAL 

De vv Leo stelt zich als doel dat zoveel mogelijk jeugdspelers blijven behouden voor de vereniging als 

zij de leeftijd voor het seniorenvoetbal bereiken. Hetzelfde geldt bij uitzondering voor jeugdspelers die 

om enige andere reden het seniorenvoetbal verkiezen boven het jeugdvoetbal.  

Een reden kan zijn dat jeugdspelers door omstandigheden niet op zaterdag kunnen spelen, maar wel op 

zondag. 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 zijn. 

Er zijn belangrijke verschillen tussen jeugd- en seniorenvoetbal.  

Tussen doorstromende jeugd en senioren kan een groot verschil in leeftijd en leefomstandigheden zijn 

en zullen de teams minder spelerswisselingen vertonen per seizoen. 

Zo kan de ene speler bijvoorbeeld nog thuiswonend „kind” zijn, terwijl een andere speler als ouder zijn 

eigen kinderen opvoedt en een verantwoordelijkheid heeft als ouder. 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 daaraan. Het betreffen factoren waarmee de SC rekening zal 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. Dit kan door: 

• Samenstellen  schaduwelftal (-21 of -23). 
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• A-junioren 1x in de week mee laten trainen met een senioren selectieteam. 

• Af en toe jeugdspelers mee laten spelen met senioren, bijvoorbeeld in oefenwedstrijden. 

• Een jeugdspeler meenemen naar de wedstrijd en als de wedstrijd het toelaat de spelers laten 

invallen. 

Het TH oriënteert zich in een vroeg stadium op de aankomende jeugd. Samenwerkingsverbanden tussen 

met name A-jeugd en senioren (bijvoorbeeld schaduwelftal) worden onderhouden om een vloeiende 

overgang van de jeugd naar de senioren te bewerkstelligen. 

Doorstroming van A-jeugdspelers naar de senioren moet in goede samenwerking met het TH plaats 

vinden. De eerste en tweede trainer kunnen in goed overleg met de selectietrainer van de A-junioren 

zich actief bezig houden met de trainingen van A-jeugd. 

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 senioren spelers maken plaats voor de betere doorstromende jeugdspelers. Dit 

laatste voornamelijk ter beoordeling van het TH.  

De doorstromende jeugdspelers, die niet tot de senioren selectieteams gaan behoren, worden door de 

SC ingedeeld bij een niet-selectie team naar kwaliteit, leeftijd, plezier en omstandigheden die het beste 

passen bij de betreffende doorstromende jeugdspeler. 

Het technisch beleid voor het prestatiegerichte seniorenvoetbal wordt onderhouden en uitgevoerd door 

de TC. Het jeugd- en technisch beleid van vv Leo kan worden geraadpleegd op de vv Leo website. 

5.1. Tussentijdse doorstroming 

Jeugdspelers die zich in de jeugd zodanig ontwikkelen, dat bij blijvende indeling in hun huidige 

jeugdteam, sprake is van stilstand van hun voetbalontwikkeling (onvoldoende weerstand, tactische 

ontwikkeling en/of spelplezier), kunnen in aanmerking komen voor tussentijdse doorstroming. 

Doorstroming naar de seniorenselecties  biedt hen mogelijkheden voor verdere ontwikkeling en nieuwe 

leerkansen. Deze tussentijdse doorstroming vindt alleen plaats in overleg met het TC en de TH. 

Een talent mag niet in zijn ontwikkeling geremd worden omdat het (huidige) team hem (in een lopende 

competitie), niet zou kunnen missen, tenzij dit voor promotie/degradatie van dit team van 

verenigingsbelang is. Kortom: het individuele belang van de speler gaat hier voor het teambelang. 

De doorstroming richt zich op de ambitie van de jeugdspeler en zijn persoonlijke doelstelling. Ook het 

punt van ontwikkeling op dat moment wordt besproken. De speler moet uiteindelijk zelf akkoord gaan 

met een tussentijdse overgang. Dit kan pas na overleg met de ouders van de speler die mogelijk 

aspecten in sociaal-emotioneel opzicht kunnen aangeven. 

De doorstromende jeugdspeler moet die kwaliteiten hebben dat hij regelmatige speeltijd krijgt.  

 

 

6. SCHADUWELFTAL 
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Een belangrijk onderdeel voor een optimale voetbalontwikkeling betreft de mogelijkheid om potentiele 

jeugdspelers voor de senior selecties periodiek te laten samenspelen  met senior selectiespelers. 

De vorm die hiervoor passend is betreft het schaduwteam onder 21 jaar of onder 23 jaar. 

6.1. Doelstellingen 

Het doel van het spelen van wedstrijden door deze selectie elftallen is de volgende: 

• Het verhogen van de mentale weerbaarheid;  

• Het verhogen van de fysieke weerstand; 

• Leergierigheid (er wat voor over hebben) en ambitie; 

• Optimale inzet en beleving tijdens trainingen en wedstrijden; 

• Discipline en gedragingen; 

• Eigen talent de mogelijkheid bieden door te groeien naar een hoger niveau; 

• Het verhogen van tactische kennis middels team en als  individu; 

• Het versoepelen van de overgang van talentvolle A, en B-junioren naar het selectie-voetbal van het 

1e en 2e selectieteam van vv Leo; 

• De ontwikkeling van het individu optimaliseren om een succesvolle stap te maken naar de 1e en 2e 

selectie van vv Leo. 

Spelers die in aanmerking komen voor het schaduwelftal krijgen tijdig (minimaal 7 dagen voor een te 

spelen wedstrijd) een uitnodiging. De TH draagt zoveel als mogelijk zorg voor een seizoen 

speelschema, dat aan de betrokkenen wordt verstrekt, zodat in de trainingsfrequentie en bij eigen 

oefenwedstrijden van de selectieteams hiermee rekening kan worden gehouden.  

6.2. Verantwoordelijkheden 

Het Technisch Hart heeft de eindverantwoording over het schaduwteam. Zij belegt aan het begin van 

het seizoen een bijeenkomst om de werkwijze uit te leggen. Ook wordt er een (globale) spelerslijst 

samengesteld die als uitgangspositie geldt voor de teamsamenstelling. 

Het TH stelt de definitieve selectie van het team voor de betreffende wedstrijd samen. 

De coaching en wedstrijdbegeleiding worden om toerbeurt verzorgd door de betrokken selectietrainers. 

6.3. Uitgangspunten  

Voor de wedstrijden van het schaduwelftal wordt er uitgegaan van het volgende: 

• Deze wedstrijden hebben als doelstelling dat de ontwikkeling van het individu voorop staat. 

Voor de spelers is een belangrijk nevenaccent dat deze wedstrijden belangrijk zijn om 

uiteindelijk de stap van de A1 en de 2e-selectie naar de 1e-selectie te kunnen maken.  

• Het schaduwelftal speelt bij voorkeur 2 wedstrijden voor (september/oktober) en 2 wedstrijden 

na de winterstop (maart/april) en één toernooi.  
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• Voor het schaduwelftal komen in aanmerking spelers uit de selectieteams van de B- en A-

categorie, de 2e-selectie en de 1e selectie, eventueel aangevuld met (oudere) spelers met 

ervaring toe te voegen om de spelers in het veld te begeleiden en te coachen. 

• In overleg met de trainer van de 2e selectie kan er besloten worden een 1e-selectiespeler extra 

op te stellen (terugkomst van blessure of bij een schorsing bijvoorbeeld).  

6.4. Werkwijze 

Met betrekking tot deze wedstrijden gelden de volgende aandachtspunten:  

• Het TH neemt het initiatief om samen met de trainers het elftal samen te stellen.  

• Mutaties worden aan hen en aan de coach van de wedstrijd doorgegeven.  

• In overleg met de trainers kan er een aparte doelstelling aan de wedstrijd worden gekoppeld. 

6.5. Coaching/begeleiding 

De TH of Technisch Coördinator geeft tijdig de data door aan wedstrijdsecretaris senioren om bij 

thuiswedstrijden een veld te reserveren. 

De wedstrijdcoördinator seniorenvoetbal pleegt overleg met de wedstrijdcoördinator jeugdvoetbal. In 

dit overleg wordt afgestemd welke evt. gevolgen de thuis oefenwedstrijd heeft voor het jeugdvoetbal en 

hoe hiermee wordt omgegaan en gecommuniceerd.  

6.6. Evaluatie 

Na iedere wedstrijd wordt er door de coaches en het Technisch Hart kort geëvalueerd.  

 

7. BASISAFSPRAKEN SELECTIEVOETBAL 

Wil een groep goed kunnen functioneren, dan zullen er een aantal basisafspraken moeten worden 

gemaakt welke door een ieder geaccepteerd en zorgvuldig nageleefd dienen te worden. 

• Afmelden voor een training doe je alleen bij hoge uitzondering en met een goede reden, 

persoonlijk bij de trainer voordat de training begint. 

• Iedere speler is tijdig aanwezig voor de training. 

• Voorafgaande aan de eerstvolgende training na een wedstrijd is er bij voorkeur een korte 

nabespreking van de afgelopen wedstrijd. 

• Iedere 1e selectiespeler is verplicht om 2 trainingen in de week te volgen en alle spelers van het 

tweede selectieteam zoveel als mogelijk. Op eigen initiatief is er altijd een mogelijkheid om op 

een andere dag en/of ander tijdstip te trainen. Eventueel op de maandag of donderdag met de 

A1-jeugd, uiteraard in overleg met de betreffende trainers. 

• Donderdagavond na afloop van de training worden de selectiespelers geïnformeerd in welk 

team zij de wedstrijd van zondag zullen spelen. 
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7.1. Keepers 

Voor keepers gelden dezelfde regels. 

7.2. Wedstrijden en schorsingen 

Volgens verenigingsafspraken dient bij schorsing dit door begeleiding en speler te worden gemeld aan 

de wedstrijdcoördinator van de wedstrijddag. Indien de betreffende speler op dezelfde wedstrijddag bij 

een ander team wil gaan voetballen is dit uitgesloten. vv Leo hanteert het sanctiebeleid van de KNVB. 

 

8. SPORTVERZORGING/BLESSUREBEHANDELING 

vv Leo beschikt over een adequate sportverzorging waaronder blessure(preventie)-beleid. De daarvoor 

aangestelde sportverzorger/masseur is volgens gemaakte afspraken met de sportverzorger/masseur op 

één of meerdere trainingsavonden van de selectieteams bij vv Leo aanwezig. Tevens is (indien volgens 

gemaakte afspraken) deze sportverzorger/masseur aanwezig bij de wedstrijden van het 1e selectieteam. 

De begeleiding van het 1e en 2e selectieteam plegen regelmatig (voor en na een training of wedstrijd) 

overleg met de sportverzorger over de stand van zaken m.b.t. blessures en overige sportmedische 

aangelegenheden.  

Verwijzing naar een fysiotherapeut of arts vindt plaats door de sportverzorger/masseur.  

De aangestelde sportverzorger/masseur is beschikbaar voor alle leden van vv Leo. 

 

9. STRUCTUUR EN ORGANISATIE 

De gehele organisatie handelt onder verantwoordelijkheid van het HB. 

Het seniorenvoetbal bij vv Leo wordt gevormd door de volgende organen: 

• Seniorencommissie (SC) 

• Technische Commissie (TC) 

• Technisch Hart vv Leo (TH) 

• Technisch coördinator  (Tcr) 

• Wedstrijdsecretariaat 

• Wedstrijd coördinator “zondag” 

• Sportverzorger en 

• Spelersraad. 
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Deze organen/personen  zijn gezamenlijk en ieder voor wat zijn/haar specifieke taak betreft 

verantwoordelijk voor het goed functioneren van het seniorenvoetbal in al zijn facetten. Open en 

informele communicatie en informatie zijn hierbij van direct belang. 

9.1. Technische Commissie: 

• Coördinatie, uitvoering, evaluatie en  doorontwikkeling van het technisch beleid. 

• Zorgt voor optimale voetbalomstandigheden rondom selectie en prestatiegericht voetbal. 

• Is aanspreekpunt voor de technische staf van de 1e en 2e selectie. 

• Doet adviserende voorstellen over aanstelling en ontslag van trainers en sportverzorgers.  

• De voorzitter van de Technische Commissie heeft zitting in het HB en legt daar 

verantwoordelijkheid af over de gang van zaken waarvoor de TC verantwoordelijk is. 

• Aansturing en overleg met de Technisch Coördinator. 

• Is verantwoordelijk voor het functioneren van het TH en participeert in dit overleg. 

9.2. Senioren Commissie: 

• het organiseren, coördineren en uitvoeren van het seniorenbeleid. 

• eindverantwoordelijk voor de teamindelingen van de seniorenteams. 

• het wedstrijdsecretariaat voor het seniorenvoetbal. 

• Is het aanspreekpunt met betrekking tot het seniorenvoetbal. 

• wedstrijdcoördinator aanstellen bij seniorenwedstrijden. 

• maandelijkse vertegenwoordiging in het HB-overleg. 

• in samenwerking met de TC  bepalen van beleidskaders voor teamindeling, selectie- en 

recreatieteams en trainingsbeleid. 

• regelt scheidsrechters voor (oefen)wedstrijden van senioren. 

• regelt iedere donderdag een leidersoverleg. 

9.3. Trainer/coach 1e selectie/elftal: 

• Draagt zorg voor de samenstelling van de 1e selectie en overlegt met de 2e trainer over de 

samenstelling van de 2e selectie; pleegt hierover overleg met de TC en TH. 

• Verzorgt de trainingen van de 1e selectie en coacht het 1e elftal tijdens wedstrijden. 

• Is verantwoordelijk voor uitvoering van het technische-tactisch beleid van de selectie. 

• Ondersteunt de trainer-coach van de 2e selectie. 
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• Draagt zorg voor het hem uitgereikte trainingsmateriaal. 

• Registreert het trainingsbezoek en deelname aan de wedstrijden van het 1e elftal. 

• Voert functioneringsgesprekken met spelers (minimaal 1x per seizoen). 

• Draagt zorg voor de organisatie rondom de 1e-selectie in samenspraak met de leider van het 1e 

elftal. 

• Legt verantwoordelijkheid af aan de TC over zijn functioneren. 

• Neemt deel aan het structureel overleg van het TH. 

• Dient te werken conform het seniorenbeleidsplan. 

• pleegt zorgvuldig overleg met de sportverzorger en handelt in overeenstemming met de 

sportmedische adviezen inzake  spelers en/of team. 

9.4. Trainer/coach 2e selectie: 

• Draagt zorg voor de samenstelling van de 2e-selectie. 

• Verzorgt de trainingen van de 2e-selectie en coacht het 2e elftal tijdens wedstrijden. 

• Is verantwoordelijk voor het technische-tactisch beleid van de tweede selectie.  

• Vervangt de hoofdtrainer bij diens afwezigheid. 

• Draagt zorg voor het hem uitgereikte trainingsmateriaal. 

• Registreert het trainingsbezoek en deelname aan de wedstrijden van het 2e elftal. 

• Draagt zorg voor de organisatie rondom de 2e-selectie in samenspraak met de leider. 

• Legt verantwoordelijkheid af aan de TC en SC betreffende zijn functioneren. 

• Neemt deel aan vergaderingen van het TH. 

• Dient te werken conform het seniorenbeleidsplan. 

9.5. Keeperstrainer: 

• Verzorgt de training van de toegewezen keepers. 

• De verzorgt oefenstof en oordeelt mee over de inzetbaarheid van keepers. 

• Is verantwoordelijk voor het uitgereikte trainingsmateriaal. 

• Is zoveel mogelijk aanwezig bij de wedstrijden. 

• Legt verantwoordelijkheid af aan en pleegt  overleg met de TC.     

• Dient de werken conform het Beleidsplan senioren. 
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9.6. Leider 1e en/of 2e selectieteam: 

• Regelt het vervoer naar uitwedstrijden. 

• Bewaakt het naleven van de afgesproken gedragsregels. 

• Informeert spelers, trainer(s), leider(s), grensrechter en verzorger met betrekking tot activiteit 

en tijdstip van aanwezigheid. 

• Regelt vroegtijdig oefenwedstrijden in de voorbereiding, tijdens het seizoen, winterstop en 

uitloop van het seizoen. 

• Zorgt er voor dat de spelers de ter beschikbaar gestelde kleding aan het eind van het seizoen 

weer inleveren. 

• Onderhoudt de contacten met de wedstrijdsecretaris. 

• Organiseert in samenspraak evt. trainingskampen, weekeinden en feestavonden etc. 

• Verzorgt communicatie naar toepasselijke media. 

• Is zoveel mogelijk bij één van de trainingen aanwezig. 

• Dient ”praatpaal” te zijn voor spelers en trainers. 

• Vult het wedstrijdformulier in en beheert de  spelerspassen. 

• Zorgt er voor dat er geen kleding verloren raakt en dat de kleding gewassen wordt. 

• Organiseert lief en leed. 

• Draagt zorg voor de wedstrijdmaterialen. 

• Legt verantwoording af aan SC. 

• Dient te werken conform het senioren beleidsplan. 

9.7. Sportverzorger: 

• Draagt zorg voor het naleven van de afspraken op het gebied van sportverzorging en blessure 

preventie beleid. 

• De verzorger is aanwezig op één of meerdere trainingsavonden van de selectie, conform de 

gemaakte afspraken. 

• De verzorger draagt zorg voor een acute verzorging en de preventieve voorzorgsmaatregelen. 

• Is verantwoordelijk voor de juiste informatie m.b.t. tot de status van blessures. 

• Draagt zorg voor het bijhouden van een behandelingsregistratie van de (jeugd)spelers. 

• Verzorgt de hersteltraining van de 1e- en 2e-selectie. 
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• Verwijzing fysiotherapeut of arts. 

• Is verantwoordelijk voor de uitgifte van EHBO-materialen en zorgt er voor dat de EHBO 

koffer(s) up-to-date is bijgevuld. 

• Legt verantwoordelijkheid af aan de Technische Commissie over zijn functioneren.-   

• Dient te werken conform het senioren beleidsplan. 

9.8. Wedstrijdsecretariaat: 

• Regelt de communicatie met de KNVB  inzake voetbalaangelegenheden. 

• Regelt vriendschappelijke wedstrijden. 

• Onderhoudt contact met de consul. 

• Zorgt voor publicatie van het wedstrijdschema. 

• Zorgt ervoor dat de wekelijkse teamindelingen tijdig worden gepubliceerd, indien hier 

afspraken over zijn gemaakt. 

9.9. Wedstrijdcoördinator voor de zondag: 

• De SC draagt zorg voor de wedstrijdcoördinatie op zondagmorgen en het HB regelt dit voor de 

zondagmiddag. 

• Aanspreekpunt zowel interen als extern voor alle betrokkenen tijdens speeldagen. 

• Zorgdragen voor de vereiste schriftelijke, overige administratieve zaken en verstrekking van 

benodigde materialen; 

9.10. Spelersraad: 

• Zij wordt betrokken bij en gehoord inzake aanstelling en ontslag van selectietrainers; 

• In voorkomende gevallen overlegt zij met de TC en SC inzake organisatorische zaken met 

betrekking tot selectievoetbal seniorenteams. 

• Zij kan gevraagd en ongevraagd advies geven inzake voetbalaangelegenheden. 

• De Spelersraad bestaat bij voorkeur uit tenminste 4  spelers van het 1e elftal en 1 speler van het 

2e elftal. 

• Zij draagt zelf zorg voor de actuele invulling van deze spelersraad. 

 

10. RECREATIEF VOETBAL 

Zoals aangegeven vallen  onder deze vorm van voetbal alle overige seniorenteams, vrouwenteam(s), 

35+ en 45+ voetbal en “Old Stars”. 
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10.1. “Vriendenteams” 

De afgelopen jaren heeft de vv Leo ervaring opgedaan met vriendenteams. Deze teams zijn ontstaan uit 

voorstellen van een grotere groep spelers die voorkeur geven om met elkaar te spelen. De voorstellen 

zijn gekomen vanuit de betreffende spelersgroepen zelf en niet op basis van voorstellen van de SC of 

een indelingsbeleid. 

Er zijn voor- en nadelen. 'Vriendenteams' voldoen aan het doel van de vv LEO om zoveel mogelijk 

spelers zo lang mogelijk aan zich te binden. Dergelijke teams kunnen toekomstige seniorenspelers 

overhalen om bij de vv LEO te blijven voetballen of senioren spelers, die al iets voor de vereniging 

hebben betekend, als spelend lid behouden blijven.  

Nadelen zijn dat er minder goed nieuwe, en jeugdspelers kunnen worden ingepast en het een bedreiging 

kan zijn voor selectievoetbal en oudere jeugdteams.  

De 'vriendenteams' dienen zich te houden aan alle afspraken die in de jeugd-, senioren- en technisch 

beleidsplannen staan. Dit totale beleid is gericht op het algehele verenigingsbelang.  

Dergelijke teams zijn dus geen “eilanden” binnen de senioren-afdeling met een eigen “bestuur”, maar 

dienen zich dynamisch en dienstbaar op te stellen naar andere teams. Het verenigingsbelang mag nooit 

worden geschaad. 

vv LEO accepteert bij uitzondering dergelijke voorkeurssamenstellingen van spelers, maar niet ieder 

voorstel zal bij voorbaat worden geaccepteerd.  

Voorstellen kunnen bestaan uit een volledig team (minimaal 16 spelers) of een deel van een team. 

Voorstellen dienen tijdig te worden ingediend bij de SC. 

De SC zal in samenspraak met andere commissies het betreffende voorstel toetsen aan de betreffende 

beleidsplannen en het verenigingsbelang van vv Leo. 

Indien 'vriendenteams' direct achter de selectieteams staan gepositioneerd, zijn zij verplicht te leveren 

aan de selectieteams als hierom wordt gevraagd, ook al houdt dit in dat er voor langere tijd niet in de 

'eigen ideale samenstelling' kan worden gespeeld. Betere spelers uit het 'vriendenteam' zullen dus vaker 

worden gevraagd gaten in de selectieteams op te vullen. Het belang van het selectieteam en de 

vereniging gaan boven het belang van de betreffende speler en het 'vriendenteam'.  

De vv Leo zal in de samenstelling van de selectieteams rekening proberen te houden met de situatie dat 

'vriendenteams' direct achter de selectieteams staan gepositioneerd. Dit kan bijvoorbeeld door grotere 

selectieteams te maken. Indien hier sprake van zal zijn, dienen de eerstvolgende teams achter de 

selectie rekening te houden met inpassing van afgevallen selectiespelers die wel wekelijks dienen te 

spelen. De afgevallen selectiespelers dienen zoveel mogelijk speeltijd in deze teams te krijgen. 

10.2. Overige vormen van recreatief voetbal: 7x7 en “Old stars” 

Met betrekking tot het 7x7 voetbal kan worden geconcludeerd dat er steeds meer behoefte zal zijn in 

deze vorm van recreatief voetbal. De SC zal jaarlijks kijken naar de mogelijkheden, ambities en wensen 

van leden binnen het kader dat door de KNVB hiervoor heeft ontwikkeld. 

Daarnaast kennen we een seniorengroep ‘’Old stars’’ die wekelijks zonder competitieve verplichtingen 

1 keer per week de mogelijkheid krijgt aangeboden om met elkaar te trainen.  
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Voorstellen van andere vergelijkbare trainingsgroepen moeten worden gemeld bij de SC die de 

mogelijkheden hieromtrent nader zullen onderzoeken. 

Voorwaarde voor trainingsgroepen als "Old Stars" is wel dat elke deelnemer lid van vv Leo dient te 

zijn. 

Indien er een capaciteitsprobleem ontstaat in het trainingsschema, zullen teams die meespelen in 

competitieverband boven dergelijke trainingsgroepen worden gesteld inzake trainings- en 

voorkeurstijden. 

 

11. OVERLEGSTRUCTUUR 

Een grote en levendige vereniging als vv Leo met haar vele vrijwilligers kan alleen optimaal 

functioneren als er een transparante en goed werkende overleg- en communicatiestructuur geldt. Korte 

duidelijke en informele lijnen naar een ieder zijn daarbij tevens van belang. 

De overlegstructuur binnen het seniorenvoetbal bij vvLeo wordt als volgt gevormd: 

11.1.Overleg Technische Commissie en Senioren Commissie 

De TC en SC kennen ieder een eigen vergaderfrequentie en een eigen agendaplanning inzake  hun 

specifieke taken. Zoveel als mogelijk houden zij elkaar hiervan op de hoogte. 

Bij voorkeur wordt 3 x per seizoen een gezamenlijk overleg van TC en SC georganiseerd. 

In dit overleg komt vooral aan de orde de algehele ontwikkeling en het feitelijk functioneren van het 

seniorenvoetbal in zijn algemeenheid binnen de vereniging.  

11.2. Technisch Hart-overleg 

Het TH bestaat uit de volgende functionarissen: 

• selectietrainers van 1e en 2e seniorenteams, alsmede  selectietrainer van A-elftallen. 

• Technisch coördinator. 

• Secretaris van de TC. 

Bij voorkeur overlegt het TH 1x per maand met elkaar. 

11.2.1. Onderwerpen van overleg Technisch Hart 

* De ontwikkeling en stand van zaken m.b.t. het senioren-selectievoetbal binnen vv Leo. 

* Individuele ontwikkelingen van spelers. 

* Bespreekbaar maken van verbeterpunten. 

* Regelmatige terugkoppeling vanuit overleg TC en SC. 

* Organisatie elftal -21 en andere samenwerkingsverbanden tussen selecties van jeugd en senioren. 
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* Sportverzorging. 

* Jaarplanning. 

* Kleding, materialen. 

11.3. Donderdagavond/wedstrijd overleg 

Voor donderdagavond vindt overleg plaats tussen de trainers van seniorenselectie en  A1-selectie. In dit 

overleg worden de respectieve teamsamenstellingen voor het komende weekend in nauw overleg 

besproken en vastgesteld. Iedere donderdagavond vind er een leidersoverleg plaats van alle 

seniorenteams.  

De afgesproken teamsamenstellingen worden bij voorkeur vrijdagavond voor 17.00 uur op de vv Leo 

website geplaatst.    

11.4. Spelersraad 

De spelersraad bestaat bij voorkeur uit 5 spelers, welke afkomstig zijn uit het 1e (4) en 2e (1) elftal. Zij 

zorgt zelf voor de samenstelling van dit orgaan.  

Als belangrijkste taak geldt, gevraagd en/of ongevraagd voorstellen/adviezen te doen aan TCie en/of 

SC betreffende: 

• Benoeming en ontslag van trainers/coaches van de betreffende selecties. 

• Overige organisatorische zaken rondom het selectievoetbal binnen vv Leo. 

   

12. TRAININGSINTENSITEIT 

 Selectieactiviteiten trainingsuren 

  

   

   

  

 

 

13. ACCOMMODATIE  EN HULPMIDDELEN 

De selectie heeft iedere training een heel speelveld ter beschikking. Voor de keepers is ½ speelveld ter 

beschikking per trainingsavond. 

Voor de overige senioren teams wordt gekeken naar een zo eerlijk mogelijke verdeling van de capaciteit 

op de accommodatie.  Het eerste dameselftal zal 2 trainingsmogelijkheden krijgen toegewezen. 
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13.1. Benodigde hulpmiddelen 

selectieteams: per speler 1 bal, 2 verplaatsbare doelen, 3 kleuren hesjes en voldoende pionnen. 

keepers:1 doel, 6 ballen, poortjes en voldoende pionnen. 

 

14. SOCIAL MEDIA 

Iedere speler en elk team zal zich moeten realiseren dat zaken die op social media (Facebook, twitter, 

etc.) worden geplaatst door veel personen gelezen kunnen worden en verder kunnen worden verspreid. 

Negatieve uitlatingen over personen binnen en buiten de vereniging en over tegenstanders kunnen de 

vereniging schaden. 

Alle leden, begeleiding en verantwoordelijke personen binnen de vereniging dienen er op toe te zien dit 

soort negatieve uitlatingen te voorkomen. Indien het verenigingsbelang wordt geschaad, zal de 

betreffende persoon en/of groep hierop worden aangesproken. Er kunnen eventueel passende 

maatregelen worden getroffen indien dit noodzakelijk wordt geacht. 

 

15. NEVENACTIVITEITEN 

Naast de trainingen en wedstrijden heeft vv Leo een aantal nevenactiviteiten. Deze zijn met name  

bedoeld voor de gezelligheid en club- en teambuilding (zie o.a. Leo motorclub, Triathloon). 

Organisatie hiervan vindt altijd plaats in overleg met de Seniorencommissie en de kantine. 

 

16. JAARPLANNING 

Het jaarplan voor de senioren prestatief wordt opgesteld in samenwerking van de SC en TC. 

januari/februari 

Oefenprogramma samenstellen en uitwerken voor nieuwe  seizoen. 

Voordracht nieuwe selectie-elftallen voor nieuw seizoen. 

Maart 

Herindeling/taakverdeling van leider en trainer selectieteams voor nieuwe  seizoen. 

Indien nodig nieuwe leiders zoeken voor de verschillende elftallen. 

April 

Vaststellen van doelen en planning voor selectieteams. 

Vastleggen van trainingstijden voor het nieuwe seizoen. 

Eventueel zaaltraining vastleggen voor wintertraining. 
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Vastleggen van leider, trainers en grensrechter voor het nieuwe  seizoen. 

Mei 

Voorbereiding op nieuwe  seizoen en evaluatie van het oude seizoen. 

Gesprekken met nieuwe selectiespelers en intake gesprekken overkomende jeugdspelers. 

Voorlopige samenstellingen van de selectieteams. 

Juni 

Start nieuwe seizoen. 

Definitieve samenstellingen van de selectieteams. 

Voorlichting/kennismakingsbijeenkomst selectieteams. 

Augustus 

Gesprekken met trainers en leiders. 

Werkbespreking met selectietrainers van 1e en 2e selecties. 

Oktober 

Werkbespreking met eerste trainer en andere selectietrainers senioren. 

Inventarisatie TC contractverlenging eerste trainer en andere selectietrainers 

Planning winter programma 1e en 2e selectie. 

November 

Afronding contractbespreking selectietrainers  senioren en A-junioren. 

December 

Contractbespreking keeperstrainer en verzorger 

Gesprekken met overkomende jeugdspelers.


