
Beleid Voetbalzaken SV Laar 

Visie 
 

We bieden alle leden en potentiële leden de mogelijkheid om met plezier te voetballen op het juiste 

en een zo hoog mogelijk niveau. 

• We hanteren hierbij een brede doelgroep: pupillen, jeugd, senioren, veteranen. Dit geldt 

zowel voor jongens als meisjes en voor heren als dames. Ook nieuwe initiatieven zoals 

walking football behoort tot de mogelijkheden. 

• Er is extra aandacht voor prestatie gedreven voetbal, waarbij er sprake is van 

randvoorwaarden en verantwoordelijkheden die hierbij passen qua mentaliteit, intensiteit, 

kwaliteit en aanwezigheid. 

• Vanaf J011 zal dit onderscheid worden aangebracht en ook worden toegepast qua selectie- 

en indelingsbeleid. Indien mogelijk/van toepassing al eerder selecteren iom trainers en 

ouders. 

 

De jeugd is binnen de vereniging één van de belangrijkste pijlers. We borgen dat we in Weert en de 

regio een dusdanige uitstraling hebben dat de jeugd graag bij SV Laar wil komen en blijven 

voetballen. 

• We maken qua opleiding/training gebruik van technisch coördinatoren die spelers en 

trainers begeleiden op voetbaltechnisch vlak 

• Waar nodig of gewenst wordt tevens gebruik gemaakt van inhuur van externe kennis en 

begeleiding  

• In het kader van een gezonde vereniging proberen we zoveel mogelijk jeugd te stimuleren 

om bij SV Laar te komen spelen. 

• We zorgen ervoor dat iedere speler binnen redelijkheid voldoende speeltijd krijgt, zeker in 

de leeftijdscategorieën JO13 en lager. 

• We benaderen als vereniging geen jeugdleden van andere verenigingen om lid te worden bij 

SV Laar. 

• Wanneer jeugdleden van een andere vereniging ‘op het veld staan’ bij SV Laar volgen wij de 

meldingsplicht bij de KNVB door de andere vereniging hierover in te lichten. 

 

We zorgen voor een goede doorstroom van pupillen en jeugdvoetballers niet alleen binnen de 

pupillen en jeugdafdeling, maar zeker ook naar de senioren afdeling toe. 

• Wanneer het voor de ontwikkeling van een speler goed is om vervroegd te stromen en de 

speler is sociaal emotioneel hier aan toe dan bieden de mogelijkheid tot doorstroom. De 

ontwikkeling van de speler staat hierbij centraal. 

• Waar nodig of gewenst wordt waar nodig gekeken naar het uitbreiden of inperken van 

leeftijdscategorieën om de doorstroom zo soepel mogelijk te laten verlopen. 

 

 



Standaard elftallen bestaan bij voorkeur uit eigen opgeleide spelers. 

• Spelers die uitkomen in één van de standaard teams zullen geen financiële vergoeding 

ontvangen. 

Laar selectie en junioren standaard elftallen worden getraind door KNVB gediplomeerde coaches of 

trainers met soortgelijke ervaring 

• We begeleiden en leiden op en stimuleren ook de mogelijkheid om je door te ontwikkelen 

tot KNVB trainer UEFA C en UEFA B 

• We stellen trainers aan die de voetbalvisie van SV Laar delen, uit kunnen dragen en 

verbeteren. 

 

Randvoorwaarden 
 

We borgen dat er goede faciliteiten zijn om te voetballen en trainen. 

We borgen dat er voldoende en goede materialen zijn om te voetballen en trainen. 

We hebben een vertrouwenspersoon waar ongewenst gedrag onmiddellijk gemeld kan worden. 

We zorgen voor een transparante organisatie structuur met korte lijnen en goede communicatie niet 

alleen binnen de commissie, maar zeker ook naar buiten toe. 

 

Selectie en indelingsbeleid  
 

Dit beleid is in ieder geval van toepassing op de leeftijdscategorie JO11 en hoger en wordt wanneer 

mogelijk en zinvol ook al op de lagere leeftijdscategorieën  

• Het 1ste en 2de team wordt in principe ingedeeld in resp. de hoofd- en eerste klasse. 

• Het laagste team wordt in principe ingedeeld in de laagst mogelijke klasse. 

• Binnen de leeftijdscategorieën wordt er op hetzelfde tijdstip en zoveel mogelijk samen 

getraind. 

• Dit is van toepassing op trainers, teams en individuele spelers en heeft als doel om 

de uitwisselbaarheid en groei te bevorderen.  

• Dit biedt ook de mogelijkheid om gezamenlijke oefenvormen te hanteren. 

• Over leeftijdscategorieën heen wordt er waar mogelijk en wenselijk samen getraind. 

• Dit is van toepassing op trainers, teams en individuele spelers en heeft als doel om 

de uitwisselbaarheid, groei en doorstroom te bevorderen. 

• Er vinden tussentijdse evaluaties plaats met mogelijkheden tot herziening qua niveau. Dit 

geldt zowel voor teams als voor individuele spelers.   

 



Organogram Voetbalzaken 
 

 

 


