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Voorwoord 
Het beleidsplan v.v. LRC Leerdam jeugd is begin 2019 opgesteld door de afdeling 
Technische Zaken Jeugd in samenwerking met de technisch manager van v.v. LRC 
Leerdam. We hebben binnen v.v. LRC Leerdam een bloeiende jeugdafdeling met zowel 
jongens als meiden. Een vereniging zonder jeugd heeft geen toekomst. Het schitterende 
nieuwe Glaspark is voor een deel al in gebruik genomen. Het beleidsplan is geschreven om 
de plannen en doelstellingen inzichtelijk te maken, maar ook om de uitvoering ervan te 
realiseren. Het plan is geschreven voor de periode van 3 jaar (2019-2021) met elk jaar een 
evaluatiemoment. Na vaststelling van het beleidsplan v.v. LRC Leerdam jeugd wordt het 
hoofdbestuur van v.v. LRC Leerdam als feitelijke opdrachtgever de eindverantwoordelijke 
voor de uitvoering van het plan.  
 
Afdeling Technische Zaken Jeugd 
Januari 2019 Leerdam 
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Jeugdafdeling v.v. LRC Leerdam 
We hebben met v.v. LRC Leerdam een grote bloeiende jeugdafdeling, inclusief de 
meisjesafdeling staan er maar liefst 27 teams binnen de lijnen. De afdeling Technische 
Zaken Jeugd coördineert de jeugdafdeling. Een vereniging zonder jeugd heeft geen 
toekomst, het is dus zaak om onze vereniging voor de jeugd aantrekkelijk te maken en te 
houden. Iedereen is welkom ongeacht afkomst, huidskleur, religie, geslacht of seksuele 
voorkeur. Vanzelfsprekend betekent dit een goed kader met goede (gediplomeerde) trainers, 
goede leiders en een goede organisatie waarbij plezier en een veilige speelomgeving voorop 
staan. Als we nu kijken naar onze vereniging dan zien we een flinke groei bij zowel de 
onderbouw en de meisjesafdeling met een groeiende betrokkenheid vanuit de ouders. Er 
worden nieuwe evenementen georganiseerd zoals de Jeugdmiddag, de Glasstadcup en de 
Clubvoetbaldagen, waarbij de nodige hulp geboden wordt door vrijwilligers en sponsoren.  
Met een goede structuur en een helder beleid hopen we het volgende te bereiken voor de 
jeugdafdeling en onze talenten: 
 

 Behoud van de jeugd 

 Werving van nieuwe jeugd 

 Goede doorstroming naar de seniorenafdeling 

 Stimuleren van plezier en spelvreugde in de breedtesport 

 Verbetering van het voetbalspel voor ieder individueel lid 

 De prestatieve teams op een zo hoog mogelijk niveau.  
 
Plezier en spelvreugde staan voorop, maar we willen onze jeugdspelers ook beter 
leren voetballen op een zo hoog mogelijk niveau. Ook de recreatieve voetballer is gebaat bij 
een goede jeugdafdeling, tegelijk zal een kwalitatief betere achterban ook weer de 
doorstroming naar de selecties bevorderen.  
 

Prestatie- en recreatiegericht 
Alle jeugdvoetballers moeten zich optimaal kunnen ontwikkelen, daarbij wordt er  
door v.v. LRC Leerdam in de benadering wel onderscheid gemaakt tussen prestatie- en 
recreatiegericht voetballen. Strikt genomen is elke vorm van amateurvoetbal natuurlijk 
recreatiesport, er is echter wel een onderscheid te maken tussen de prestatie- en 
recreatiegerichte voetballer. Spelers die de wil en de kwaliteit hebben om vaak, gericht en 
intensief te werken aan hun voetbalvermogen noemen wij de prestatiegroep. De groep 
waarvan de spelers de wil, de tijd en/of de kwaliteit niet hebben om veel, gericht en intensief 
met voetbal bezig te zijn, krijgt een andere benadering. Deze benadering is weliswaar anders 
(recreatiever gericht), maar beslist niet minder(waardig). Ook de spelers van deze groep 
wordt de mogelijkheid geboden om te trainen, maar in de begeleiding van deze groep zal 
rekening gehouden worden met de specifieke aspecten van recreatiegericht voetbal. 
 

Doelstellingen 
Het verenigingsbeleid van v.v. LRC Leerdam is het uitgangspunt voor de invulling en 
uitvoering van het beleidsplan v.v. LRC Leerdam jeugd. Vanuit deze algemene doelstelling 
van de vereniging wordt het beleidsplan ten aanzien van de jeugd verder vormgegeven.  
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Algemene doelstelling 
De algemene doelstelling luidt:  
‘Het creëren van voorwaarden in de breedste zin, om de voetbaljeugd uit Leerdam en 
omgeving de gelegenheid te geven de voetbalsport te bedrijven op het hoogst haalbare 
niveau en zodoende de kwalitatieve doorstroming naar de seniorenselectie te 
bewerkstellingen.’  

Subdoelstelling 
De subdoelstelling luidt: 
‘Het bieden van mogelijkheden tot een positieve vrijetijdsbesteding, door het scheppen van 
de volgende voorwaarden:  
 

 een goede jeugdopleiding 

 een veilige omgeving 

 goede voorzieningen 

 ontwikkeling van de kinderen, zowel voetballend, sociaal, fysiek als mentaal 

 plezier en ontspanning buiten de trainingen en wedstrijden om 

 waardering en betrokkenheid bij de voetbalvereniging v.v. LRC Leerdam, zodat het 
voetbalspel tot op een latere leeftijd onderdeel uit zal maken van hun voetbalcarrière; 
als speler, trainer, scheidsrechter of bestuurslid.’  

Concrete doelstelling 
De doelstelling concreet: 
 

 Het opleiden staat centraal. Het leveren van prestaties komt na het opleiden.  

 Alle selectieteams op hoofdklasse niveau 

 De overige teams en elftallen ingedeeld op niveau qua ontwikkeling en plezier  

 Het individu niet ondergeschikt aan het collectief. Elke speler heeft individuele 
kwaliteiten  

 Selectietrainers gediplomeerd, doorvloeiend naar de overige teams en elftallen 

 Goed georganiseerd materiaal binnen de hele jeugdafdeling  

 Alle doelverdedigers de mogelijkheid om keeperstraining te volgen 

 Alle jeugdspelers de gelegenheid voor medische verzorging 

 Een goede doorstroom vanuit de jeugdopleiding naar ons eerste elftal 
 
Dit jeugdbeleid is voor een deel een afgeleide van LRC-beleid. Het eerste elftal is het 
vlaggenschip van v.v. LRC Leerdam, als zodanig dienst het eerste elftal te presteren, dit 
betekent het winnen van wedstrijden met goed voetbal. Eén van de doelstellingen van v.v. 
LRC Leerdam is dat zij willen presteren op het hoogst mogelijke niveau en met zoveel 
mogelijk zelfopgeleide spelers aangevuld met regionale spelers. Om deze doelstelling te 
kunnen realiseren is een goede jeugdopleiding noodzakelijk. Eén van de vereiste hiervan is 
een goed beleidsplan binnen onze jeugdafdeling en een goede uitvoering hiervan.  
 
De jeugdteams en – elftallen spelen realistisch aanvallend voetbal met strijdlust en vanuit de 
teamgedachte, verzorgd en opbouwend voetbal uitgaande van eigen kwaliteiten op basis  
van technische vaardigheden. De spelers moeten zich kunnen ontwikkelen tot zo veelzijdig 
mogelijke voetballers. Dit kan slechts als de spelers niet steeds op dezelfde positie spelen, 
ook is het van het grootste belang ze de goede informatie over de verschillende posities  
in het team te geven. 

 

De jeugdspelers spelen in een veilige omgeving om ze een zo optimaal mogelijke 
ontwikkeling als voetballer te laten doormaken. Spelvreugde voor de voetbalspelers met een 
positieve spelopvatting, waarbij fouten gemaakt mogen worden. We hebben normen en 
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waarden, waarbij sportiviteit hoog in het vaandel staat. De ontwikkeling van de spelers is 
belangrijker dan het eindresultaat, maar bij de oudere selectieteams speelt het resultaat 
uiteraard ook een rol van betekenis. Clubbelang gaat voor teambelang.  

Spelplezier 
Plezier in het voetbal moet altijd voorop staan, wanneer een speler zijn plezier in voetbal  
verliest zijn immers de andere doelstellingen niet meer relevant.  
 

Amateurniveau:  

Uitgangspunt is dat de v.v. LRC Leerdam jeugdselectieteams op hoogst haalbare niveau 
kunnen uitkomen met een herkenbare speelstijl. Het daadwerkelijke gerealiseerde niveau is 
hierbij natuurlijk afhankelijk van het beschikbare spelersmateriaal per selectieteam, middelen 
voor aanstellen van gekwalificeerde begeleiding en omvang van het totaal aantal teams per 
leeftijdsgroep. De afdeling Technische Zaken Jeugd vindt dat met een goede structuur 
(omvang), beleid en begroting de ‘hoofdklasse’ als minimaal streefniveau gerealiseerd moet 
kunnen worden over langer termijn. 
 
Begeleiding: 
Selectieteams: Gediplomeerde begeleiding tegen gangbare vergoeding.  
Breedtesport teams: Gediplomeerde begeleiding in opleiding of betrokken ouders en/of 
vrijwilligers.  
Vereniging: Het faciliteren van de begeleiding op alle niveaus door: 
 

 Ondersteuning bieden in trainingsmogelijkheden/opbouw (voorbeeld trainingen) 

 Participatie vanuit club in uitvoeren trainingen door bijv. hoofdtrainer, A-selectie 

 ‘Train de trainer avonden’ 
 

Selectiebeleid v.v. LRC Leerdam 
De selectieteams worden door de afdeling Technische Zaken Jeugd in samenwerking met 
de betrokken begeleiding ingedeeld. Er wordt gekeken naar de individuele kwaliteiten en de 
motivatie van de spelers. Als basis voor de selectie wordt gekeken naar de ontwikkeling van 
spelers over een langere periode en een eenmalige selectietraining of -wedstrijd is 
hierbij niet doorslaggevend. Iedere speler dient in een team te spelen waar hij of zij het best 
tot zijn of haar recht komt. Niet in een te laag team, maar vooral het spelen in een te hoog 
team gaat vaak ten koste van het spelplezier. Met het selecteren van jeugdspelers wordt 
beoogd om iedere jeugdspeler de mogelijkheid te bieden om op zijn/haar spelniveau succes 
te hebben en zich verder te ontwikkelen als voetballer. 

Uitgangspunten selectiebeleid 
Er  is een aantal uitgangspunten waar rekening mee gehouden wordt bij het selecteren van 
de spelers en de indelingen van de elftallen: 

 
 Het spelen van voetbal op je eigen spelniveau is leuker en leerzamer dan wekelijks 

onder of boven je niveau te moeten spelen.  

 Er zal rekening worden gehouden met lichamelijke en geestelijke kwaliteiten en 
eigenschappen van een jeugdspeler.  

 Jeugdspelers, in welke leeftijdscategorie dan ook, die zich tijdens het seizoen sterk 
ontwikkelen, krijgen de kans om in een hoger team c.q. een hogere afdeling te gaan 
trainen en spelen.  

 Bij niet-selectieteams kan, naast kwaliteitscriteria en ontwikkeling, ook worden 
ingedeeld naar eigen voorkeur van speler(s) (vriendenteams) of ouders, indien dit 
haalbaar is vanuit aantal leden per leeftijdscategorie.  
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 Doelstelling is om de beste spelers in de selectie onder te brengen om de volgende 
stap te maken naar een hoger niveau dan wel senioren.  

Indeling selectieteams 
De selectieteams zullen bestaan uit maximaal 20 spelers, bij de teams onder 12 en lager 
(onderbouw) gelden deze aantallen niet. In de winterstop wordt door het hoofd 
jeugdopleiding in samenwerking met de afdeling Technische Zaken Jeugd en de betrokken 
begeleiding per selectieteam gekeken welke spelers ook het volgende seizoen in 
aanmerking komen voor een selectieteam. Uiterlijk in maart wordt door alle betrokkenen 
geïnventariseerd wie volgend seizoen nog doorgaat met voetballen in het betreffende team 
of dat spelers eventueel in een ander team worden ingedeeld dan wel zelf hebben aangeven 
in een lager elftal te willen spelen of onze vereniging te gaan verlaten. In juni worden de 
voorlopige selecties bekend gemaakt. Eén week voor de start van de nieuwe competitie 
worden de definitieve selectieteams vastgesteld.  

Selectiecriteria 
Het selecteren van jeugdspelers binnen de jeugdafdeling vindt plaats op voetbalkwaliteiten, 
trainingsinzet en gedrag. De spelers worden geselecteerd door de afdeling Technische 
Zaken Jeugd in overleg met de selectietrainer. Verder is de gehele afdeling Technische 
Zaken Jeugd een adviesorgaan binnen het selectiebeleid. De afdeling Technische Zaken 
Jeugd heeft een bepalende stem indien er wordt afgeweken van selectiebeleid. 

 

Wisselbeleid Selectieteams 
De begeleiding van de selectieteams bepalen het wisselbeleid. Als een speler de wedstrijd 
voor de tweede keer als wisselspeler is gestart dan dient hij de week erop in de basis te 
starten van het selectieteam of een breedteteam.  

Overige teams 
De overige teams worden door de afdeling Technische Zaken Jeugd in samenwerking met 
de betrokken begeleiding en betrokken ouders ingedeeld op basis van spelplezier. Er wordt 
zoveel mogelijk gekeken naar vriendengroepen, dispensatiespelers en dergelijke. 

Indeling overige teams 
Het totaal van de inventarisatie van overblijvende spelers en de afgevallen spelers uit de 
selectieteams vormt de basis voor de indeling van de niet-selectieteams. Indien teams in 
onveranderde samenstelling door willen gaan in het volgende seizoen dan zal er door de 
afdeling Technische Zaken Jeugd naar gekeken worden om in te delen op basis van niveau 
en opgegeven voorkeuren. Indien nodig vindt bij twijfelgevallen overleg plaats; bij de 
onderbouw loopt dit via de ouders.  

Wisselbeleid overige teams  
Het wisselbeleid dient zodanig ingevuld te worden dat elke speler tijdens de competitie 
evenveel speeltijd krijgt. Het uitgangspunt is een gelijke speeltijd per wedstrijd. 

 

Kindvriendelijke benadering 
Vanaf de mini’s (4 jaar) tot en met  de Onder 11 moet rekening worden gehouden met een 
positieve, stimulerende benadering die past bij leeftijd en voetbalkwaliteit. 

Persoonlijke benadering 
Een positieve, stimulerende benadering die past bij leeftijd en voetbalkwaliteit.  
Iedere speler heeft recht op een correcte behandeling. Ook minder prettige  
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maatregelen worden voor een jeugdspeler en ouders/verzorgers aanvaardbaar als de juiste 
argumenten naar voren worden gebracht. De selectiespeler moet constant geprikkeld 
worden om alle mogelijkheden uit zijn of haar talent te halen, maar ook de niet-selectie 
speler heeft recht op goede begeleiding en training. 

Ondersteuning 
Bij blessures en/of schorsingen in een selectie-elftal moet het elftal worden aangevuld. De 
aanvulling komt van een speler uit een lager team of uit het 1e selectie-elftal van een jongere 
leeftijdsgroep. Hiervoor worden in principe de betere spelers, op de gevraagde positie, 
beschikbaar gesteld. De voorkeur van de trainer van het betreffende selectieteam wordt 
daarom in principe gehonoreerd, ook als dit de betere spelers zijn. De trainers/ leiders 
regelen onderling welke speler er mee gaat. Een eventuele aanvulling vanuit een jongere 
leeftijdsgroep start in principe in de basis.  
De betrokken trainers brengen voor aanvang van de wedstrijd de afdeling Technische Zaken 
Jeugd op de hoogte. Bij een meningsverschil is de afdeling Technisch Zaken jeugd de 
eindverantwoordelijke.  
De betreffende speler wordt via de trainer van zijn team geïnformeerd. Deze werkwijze is van 
toepassing voor spelers die uitkomen in de Onder 13 tot en met de Onder 19. Dit betreffen 
de standaard- en lagere teams. Dit geldt ook voor de Onder 19 richting de 1e en 2e 
senioren-elftal. Deze werkwijze moet door alle betrokkenen worden gestimuleerd en ook zo 
worden uitgelegd. De spelers en ook de ouders moeten bij aanvang van het seizoen over 
deze werkwijze zijn geïnformeerd. Binnen de onderbouw, Onder 7 tot en met Onder 11, is 
het uitgangspunt dat er tussen de teams vanuit dezelfde leeftijdscategorie wordt aangevuld. 
Dit gebeurt in roulatie, zodat niet steeds dezelfde spelers worden doorgeschoven. 

 

Doorschuiven 
Er kan zich een situatie aandienen waarin het verstandig of noodzakelijk is om een 
jeugdspeler vervroegd te laten doorstromen naar een hogere leeftijdscategorie dan wel 
vervroegd naar de eerste selectie van de senioren. Dit kan via een signaal vanuit de 
hoofdtrainer, trainer selectieteam of vanuit de afdeling Technische Zaken Jeugd. Een 
vervroegde doorstroming komt tot stand na en in overleg met de desbetreffende speler en 
zijn ouders/verzorgers. De navolgende criteria worden gehanteerd: 
 

 De ontwikkeling van de jeugdspeler is onvoldoende of helemaal niet meer in het 
huidige team  

 De jeugdspeler heeft de competenties, zowel fysiek als geestelijk, om op het niveau 
bij een hogere leeftijdscategorie, dan wel bij de senioren, te spelen 

 Speler en ouders/verzorgers zullen zich volledig moeten kunnen vinden in de 
overgang  

 Het hogere selectieteam dan wel de eerste senioren selectie heeft versterking nodig 

 De afdeling Technische Zaken Jeugd heeft de eindbeslissing in geval van vervroegde 
overgang 

 

Het belang van de speler staat voorop, vervolgens het clubbelang en hierna het teambelang. 
  

Overgang senioren 
De afdeling Technische Zaken Jeugd overlegt met de selectietrainer van de Onder 19 welke 
spelers er in aanmerking komen voor een overgang naar de senioren. Vervolgens geeft de 
afdeling Technische Zaken Jeugd een advies aan de technisch manager en de hoofdtrainer 
van v.v. LRC Leerdam, welke vrij zijn dit advies te volgen. De spelers die overgaan naar de 
senioren zullen door de technisch manager persoonlijk te horen krijgen in welk team zij 
geplaatst zullen worden: Selectie 1e elftal, selectie 2e elftal of een lager senioren elftal. Om 
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de overgang vanuit de jeugdopleiding van het seniorenvoetbal zo soepel mogelijk te laten 
verlopen zijn de volgende mogelijkheden binnen de vereniging ingesteld: 
 

 Onder 19 spelers kunnen worden geselecteerd voor het elftal onder 23 jaar.  

 Onder 19 spelers kunnen, na overleg met de selectietrainer Onder 19 en de afdeling 
Technische Zaken als (wissel)speler invallen in seniorenteams.  

 Onder 19 spelers kunnen, na overleg met de selectietrainer Onder 19, de afdeling 
Technische Zaken en de technisch manager selectie senioren, meetrainen met 
senioren.  

 Onder 19 spelers kunnen, na overleg met de selectietrainer Onder 19, de afdeling 
Technische Zaken en de technisch manager selectie senioren vervroegd overgaan 
naar de senioren 

 

Keeperstraining 
Doel is het vroegtijdig selecteren van spelertjes die aanleg hebben en vooral plezier hebben 
in het keepen. Deze spelers worden zodanig opgeleid en begeleid dat er goede en 
betrouwbare keepers uit naar voren komen. De eerste fase valt bij de Onder 8, zij die willen 
keepen, melden zich spontaan. Een keepersopleiding is van groot belang. Het is dus 
noodzakelijk dat v.v. LRC Leerdam voldoende keepertrainers heeft, zodat de keepers 
kunnen deelnemen aan de keeperstraining.  
 

Medische verzorging 
De medische verzorging moet goed georganiseerd zijn. Elke jeugdspeler moet terecht 
kunnen bij onze fysiotherapeuten.  
 

Gedragscodes 
Onze vereniging v.v. LRC Leerdam wil ieder lid de optimale mogelijkheid bieden te genieten 
van de voetbalsport. Een vereniging waar iedereen zich thuis kan voelen, ongeacht de 
voetbalcapaciteiten. Voetballen doe je voor je plezier. Wij willen een actieve, bruisende en 
sportieve vereniging zijn, die op basis van goede ontwikkelingsmogelijkheden voor de leden 
herkend wordt als een aantrekkelijke club. Wat verstaan we eigenlijk onder waarden en 
normen: 
 
Waarde: 
Een principe wat mensen belangrijk vinden om na te streven. Het geldt als een richtsnoer  
voor het handelen. 
 
Norm: 
Normen zijn concrete richtlijnen voor het handelen, Het zijn algemeen aanvaarde 
gedragsregels. 
 
Fair play:  
Het fair play-beginsel geeft aan dat we een aantal afspraken hanteren om de sport voor 
zoveel mogelijk mensen aantrekkelijk en plezierig te houden. Het is in feite een gedragscode 
voor de manier waarop we samen aan sport willen doen. Door bewust met die onderlinge 
afspraken en regels om te gaan, kunnen we de sport ook in de toekomst eerlijk en 
aantrekkelijk houden. Dit vereist niet alleen dat iedere sporter zélf die regels naleeft, maar 
ook dat we elkaar (blijven) stimuleren naar de geest ervan te handelen.  
 
LRC heeft als vereniging een voorschrift voor gedragsregelen geldend voor ieder lid en 
bezoeker van glaspark.  
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Pestprotocol 
Binnen v.v. LRC Leerdam willen we voor een ieder een veilige omgeving om zijn of haar 
hobby met plezier uit te kunnen oefenen. Vandaar het pestprotocol.  
 
Pestgedrag:  
Pesten is het langdurig uitoefenen van geestelijk en/of lichamelijk geweld door een groep 
tegen een éénling, die niet in staat is zichzelf te verdedigen. Pesten is een ongelijkwaardige 
strijd van een groep(je) tegen een éénling. De term ongelijkwaardig geeft het wezenlijke 
verschil aan tussen plagen en pesten. Degene die wordt geplaagd, plaagt meestal terug. 
Kinderen die worden gepest durven of kunnen niet terug pesten.  
De oorzaken van pesten kunnen zijn:  
 

 Persoonlijke eigenschappen;  

 Opvoeding;  

 Sociale omstandigheden.;  
 
De gevolgen van pesten kunnen divers zijn:  
 

 Negatieve sfeer;  

 Isolement voor de gepeste;  

 Faalangst;  

 Onzekerheid;  

 Psychische problemen.  
 
Wanneer één ieder binnen v.v. LRC Leerdam bemerkt dat er sprake is van pestgedrag, dan 
dient er onmiddellijk te worden ingegrepen. Er dient een gesprek te volgen met de pester en 
zijn/haar ouders/verzorgers en hem/haar dient duidelijk te worden gemaakt dat dit gedrag 
niet wordt getolereerd (duidelijk uitleggen aan welk gedrag je je ergert). De zogenaamde 
zwijgende middengroep, dient duidelijk te worden gemaakt dat pestgedrag binnen v.v. LRC 
Leerdam niet wordt geaccepteerd. In eerste aanleg is de begeleiding verantwoordelijk voor 
het signaal van pesten. Als het probleem niet verholpen is dan zal de afdeling Technische 
Zaken Jeugd erbij betrokken worden.  
 
We hebben binnen v.v. LRC Leerdam een pestprotocol:  

1. Er wordt vastgesteld of er is een vermoeden dat een kind wordt gepest. 
2. Gesprek tussen betreffende kinderen, ouders/verzorgers en leider. Dit is een voor de 

hand liggend gevolg en het zal in verreweg de meeste gevallen het probleem doen 
oplossen. De leider heeft een belangrijke verantwoordelijkheid. 

3. Geen oplossing? Dan contact met betreffende coördinator. Dit contact kan worden 
gemaakt door de ouders en leider afzonderlijk of samen. 

4. De coördinator neemt de regie over. De coördinator gaat de situatie grondig 
analyseren. Dus gesprek aangaan met beide partijen. Als onpartijdig element kan hij 
of zij op een betere manier bijvoorbeeld vragen om begrip en wijzen op ieders 
verantwoordelijkheid. Vanaf dit moment wordt er een dossier aan gemaakt. 

5. De coördinator neemt vooralsnog besluit. Dit kan bijvoorbeeld zijn dat ze het weer 
moeten proberen. Of misschien de teamindeling herzien. Bij een wijziging van de 
teamindeling worden de leiders van de betreffende teams hierin gekend, voordat er 
een besluit wordt genomen 

6. Geen oplossing? Dan laatste gesprek. De coördinator zal dan nogmaals met de 
betrokkenen gaan spreken. Aan de ouders/verzorgers en het kind zal duidelijk 
worden gemaakt dat ze een laatste kans krijgen om het gedrag aan te passen. 
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7. Alsnog geen oplossing? Slotadvies aan bestuur. De coördinator zal, in samenspraak 
met bestuurslid Algemene Zaken, een advies uitbrengen aan het bestuur. Het dossier 
zal dan ook worden overhandigd. Dit dossier dient als onderbouwing bij het door het 
bestuur te nemen besluit. 

Vertrouwenspersoon: 

De functie van vertrouwenspersoon moet een prominente rol hebben binnen onze 
vereniging. Het doel: de drempel verlagen om gevoelige onderwerpen bespreekbaar te 
maken binnen onze vereniging. Als je last hebt van intimidatie, discriminatie of fysiek geweld 
dan moet je dat veilig kunnen melden bij een vertrouwenspersoon. Een aantal problemen 
bespreek je niet met je trainer of het bestuur, maar we willen als vereniging wel zorgdragen 
dat problemen en verschillen veilig bespreekbaar zijn.  
 

Contributie 

Elke jeugdspeler dient contributie te betalen in verband met zijn lidmaatschap bij v.v. LRC 
Leerdam. Als er een contributie achterstand is dan volgt er een waarschuwing vanuit het 
hoofdbestuur met tussenkomst van de begeleiding van het elftal. De afdeling Technische 
Zaken Jeugd neemt maatregelen als de waarschuwing niet opgevolgd wordt. Het jeugdlid 
mag dan niet meer trainen en wedstrijden spelen totdat zijn contributieachterstand is 
weggewerkt. Het is wel van groot belang dat de situatie goed besproken wordt met alle 
betrokkenen, omdat we bij privé of financiële problemen zoeken naar de juiste oplossing. 
 

Afdeling Technische Zaken Jeugd 
De afdeling Technische Zaken Jeugd dient aangestuurd te worden door een Hoofd 
Jeugdopleiding, aangesteld door het hoofdbestuur van v.v. LRC Leerdam.   
 
Hoofd Jeugdopleiding: 
Het hoofd Jeugdopleiding coördineert de afdeling Technische Zaken Jeugd en waarborgt de 
uitvoering van het beleidsplan v.v. LRC Leerdam jeugd (2019-2021).  
 
Organogram afdeling Technische Zaken Jeugd: 
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Begroting jeugdopleiding v.v. LRC Leerdam: 

De begroting met betrekking tot de jeugdopleiding wordt jaarlijks opgemaakt in overleg met 
het hoofdbestuur. Een aantal onderdelen is hierbij standaard vastgesteld: 
 

 Trainingsmateriaal en – kleding.  

 Vergoeding hoofd Jeugdopleiding.  

 Vrijwilligersvergoedingen jeugdtrainers.  

 Opleidingskosten jeugdtrainers.  

 Evenementen. 

 Overig.  
 

Samenwerking: 

De afdeling Technische Zaken Jeugd werkt nauw samen met het hoofdbestuur (bestuurlijk 
platform), de sponsor- en jeugdcommissie en de supportersvereniging.  
 

Evaluatie: 

Het beleidsplan wordt elk voetbalseizoen tijdens de winterperiode worden geëvalueerd door 
het Hoofd Jeugdopleiding en de afdeling Technische Zaken Jeugd.  
 


