
WELKOM- ‘vvLEO geeft graag openheid van zaken’

Het verdelen van spelers over voetbalteams werpt bij iedere voetbalvereniging vele 
vragen op. Ook bij vvLEO. Op 30 maart geven wij maximale openheid van zaken, over hoe 
bij vvLEO de jeugdteams tot stand komen.

vvLEO kantine
Woensdag 30 maart
Aanvang 20.00 uur
Inloop vanaf 19.30 uur

•Wat zijn de vooruitzichten voor het komende seizoen?
•Hoe worden de spelers verdeeld?
•Wie gaan daar over?
•Uit welke informatie wordt geput?
•Welke stappen worden genomen?
•Welke werkkaders gelden er?
•Welke overlegmomenten zijn er?
• In welke mate heb ik invloed op het proces?
•Welke clubfuncties spelen een rol?
•Welke dilemma’s spelen parten?
•Wat kan ik zelf bijdragen aan het vvLEO jeugdvoetbal? 
•Waar kan ik mijn opmerkingen kwijt?
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Jeugdledengroei – status 7 februari 2016

480+ jeugdleden
85 meiden (21%)

Nu 39 jeugdteams !

A3
B4, MB1
C5, MC1
D6, MD1
E6
F11
MP1
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Vooruitzicht jeugdteams seizoen 2016/2017

categorie leden aantal teams categorie leden aantal teams opgeteld aantal teams

A-Junioren 41 2.93 A-Junioren Dames 6 0.43 nvt

B-Junioren 75 5.36 B-Junioren Dames 16 1.14 nvt

C-Junioren 81 5.79 C-Junioren Dames 29 2.07 nvt

D-Pupillen 62 4.43 D-Pupillen Meisjes 18 1.29 nvt

E-Pupillen 56 7.00 E-Pupillen Meisjes 6 0.75 62 7.75

F-Pupillen 55 6.88 F-Pupillen Meisjes 5 0.63 60 7.5

F-Pupillen (mini) 6 1.20

F-Pupillen (mini) 

Meisjes 0 0 6 1.2

spelersratio 

elftallen 14

spelersratio 

pupillen 8

spelersratio mini 

pupillen 5

A – 3(1) teams E – 7 (2) teams MB – 1 team
B – 5(2) teams F - 7 (2)teams MC – 2 teams
C – 5(2) teams MP – 1 team MD – 1 team
D – 4(2) teams

Start met 36 teams!
72 jeugdleiders
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In vvLEO kennen teams twee ambities

voetbaltechnische ambitie
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TC en JC trekken samen op…

…en voeren hetzelfde jeugdbeleid uit.
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Uitgangspunten teamindelingen

Objectiviteit
1. Zoveel mogelijk objectieve gegevens
2. Waardering voor inschatting huidige trainers
3. Kwaliteit van de nieuw gekozen selectietrainers

volgorde van belangenafweging
1. De speler - natuurlijk altijd binnen context
2. De club
3. Het team

Input
1. Spelersenquête
2. Rapport vorige trainer
3. Beoordeling/afweging door trainers of indelingsvergadering

630 maart 2016



Tijdslijn

1. TC werving en inventariseren trainers
2. JC inventarisatie van het aantal spelers op basis van ledenadmin (Sportlink)
3. JC vaststellen van het aantal teams per leeftijdcategorie jongens/meiden
4. JC vaststellen aantal selectieteams 
5. TC voorstellen van de eerste groep trainers
6. JC accoderen voorgestelde trainers
7. JC spelersenquête – eind maart starten

8. TC huidige trainers vullen rapportje in voor hun spelers
9. JC infoavond teamindelingsproces – 30 maart
10. TC aanstellen voorgestelde selectietrainers – 6 april
11. Trainers selectiegroep samenstellen - april
12. TC geeft namen van de voorgeselecteerde spelersgroep aan JC – april
13. JC indelingsproces niet selectieteams – mei
14. TC trainers maken selectieteams bekend – eind mei
15. JC publicatie van alle teams – 1 juni
16. JC mogelijkheid voor overschrijving naar andere vereniging – 15 juni deadline
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Procesbegeleiders

JC
• Arend Ringnalda - A/B teams
• Guido Visser - C-teams
• Cor Lamain – D-teams
• Thea Harmelink – E-teams
• Marjan van Mourik – F/MP teams

TC
• Nico de With – A-teams
• Geert ten Brink – B-teams
• Ronald Dekens – C-teams
• Gerard Slagter – D-teams
• Martin Brouwer – E/F teams
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VRAGEN, ANTWOORDEN & OPMERKINGEN

V: Zijn de datums voor de indelingsvergaderingen al bekend? 
A: Neen, JC zal hier vervolg aan geven.

V: Aan wie kunnen trainers de namen van potentiële selectiespelers doorgeven?
A: Aan de procesbegeleiders van de TC (pagina 8).

V: Wordt er gebruik gemaakt van de antwoorden uit de spelerenquête?
A: Antwoorden m.b.t. persoonlijke wensen zijn niet het eerste selectiecriterium. Het wordtonderkend dat zulke 

vragen te hoge verwachtingen geven bij kinderen. En toch blijken de antwoorden in voldoende gevallen zinvol.

V: Wordt er behalve een oproep voor trainers ook contact gelegd met huidige trainers/leiders om hun 
plannen/wensen voor het komende seizoen te kennen?

A: JC gaat hier de komende weken gehoor aan geven.

O: In de indelingen worden bekende en onbekende spelers meegenomen. Leiders en trainers worden 
aangemoedigd om in deze periode ook andere teams te bekijken. Dat geeft een beeld van hoe de voor hen 
bekende spelers zich verhouden tot spelers in de andere teams.
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