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1. Inleiding 
 

Het doel van het seniorenbeleidsplan is het vastleggen van het beleid voor de afdeling voor 
de periode 2020 - 2025. In het plan wordt de huidige situatie beschreven en wordt tevens 
vastgelegd in welke richting de seniorenafdeling zich wil ontwikkelen. Dit beleid moet 
worden uitgedragen binnen de seniorenafdeling. Verder dient dit beleidsplan om het beleid 
beter zichtbaar te maken voor spelers, trainers en kaderleden.  

 

2. Huidige situatie 
 
 
FC Lewenborg ligt in de wijk Lewenborg aan de noordzijde van de stad Groningen. De spelers 
van FC Lewenborg komen hoofdzakelijk uit Lewenborg en de omliggende wijken: 
Ulgersmaborg, Oosterhoogebrug, Ruischerwaard, Zilvermeer en Drielanden.  

 
De vereniging bestaat uit circa 485 leden. Veel jeugdleden zijn de afgelopen jaren 
doorgestroomd naar de senioren en enkelen zijn na enkele jaren afwezigheid weer terug 
gekomen. De senioren spelen op zondag en de jeugd speelt zijn wedstrijden op zaterdag. Het 
ledenbestand is qua achtergrond sterk uiteenlopend en weerspiegelt de samenstelling van 
de omliggende wijken. 
 
In de directe omgeving zijn vier voetbalverenigingen actief: GVAV-Rapiditas, D.I.O. 
Groningen, VV Oosterparkers en VV Engelbert. 
 
De seniorenafdeling van FC Lewenborg bestaat momenteel uit 4 elftallen en twee 7 tegen 7 
teams, waaronder een heren (35+) en een damesteam (30+). De eerste en de tweede 
selectie zijn de prestatie elftallen en trainen twee keer in de week onder de begeleiding van 
een trainer. Het 3e elftal traint minimaal één keer per week onder de begeleiding van een 
trainer. Dit elftal is een combinatie van prestatie en plezier, waarbij zoveel mogelijk de 
aansluiting wordt getracht te vinden met het 1e en 2e elftal. Het 4e elftal is een recreatief 
elftal wat één keer in de week zelf traint. De 7 tegen 7 teams bestaan o.a. uit een mix van 
trainingsleden (heren en dames die enkel trainen) en eventueel spelers die uit één van de 
overige senioren elftallen uitkomen. De 7 tegen 7 teams (heren en dames) spelen in het 
voorjaar en het najaar op vijf avonden een kleine competitie.  
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3. Missie van FC Lewenborg 
 
 
FC Lewenborg biedt de mogelijkheid voor de leden om ieder op hun eigen  
prestatie- en belevingsniveau en op hun eigen manier plezier te laten beleven aan het 
voetbal en aan de vereniging. 
 
Een vereniging levert een belangrijke bijdrage aan de sociale samenhang van de 
samenleving. Een sportvereniging heeft een verantwoording een bijdrage te leveren aan de 
ontwikkeling van spelers. Dit geldt niet alleen voor voetbal, maar ook voor aspecten als 
waarden, normen en omgaan met gestelde regels. Voetbal is een teamsport en laat spelers 
de waarde van anderen ervaren. Daarnaast zijn zaken als teamgeest en clubbinding 
belangrijke factoren binnen het voetbal.  
 
Tevens is het van belang om een goed klimaat te creëren op het gebied van sociale omgang 
met elkaar. Denk hierbij aan sociale omgang met clubgenoten, vrijwilligers, tegenstanders en 
met overige omstanders.  
 

4. Visie van FC Lewenborg 
 
 
Plezier in voetballen ontstaat doordat spelers in een veilige en positieve omgeving kunnen 
spelen en zich kunnen ontwikkelen, maar ook de sociale omgeving speelt hierbij een 
belangrijke rol. 
 
Voor een optimale sportbeleving van een speler dient hiervoor een klimaat gecreëerd te 
worden waarin spelers met plezier op hun eigen niveau kunnen voetballen. Dit is dan ook 
het uitgangspunt van FC Lewenborg. Het betekent dat naast de selectieteams ook aandacht 
is voor recreatieve teams. Naast het voetbal wordt er aandacht besteed aan gezelligheid en 
clubbinding.  
 

FC Lewenborg is een vereniging. Zonder inzet van vrijwilligers bestaat de club niet. 
Vrijwilligers zijn de kracht en de zwakte van de vereniging. Een goede organisatie valt of 
staat met vrijwilligers. Vrijwilligers moeten zich, net als spelers, thuis voelen bij FC 
Lewenborg. Alleen dan kan de club zijn maatschappelijke rol in de omliggende wijken blijven 
spelen. 

De middelen waardoor dit kan worden bereikt zijn:  

- Stabiliteit van het bestuur;  
- Vrijwilligerswerk stimuleren; 
- Duidelijke taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden; 
- Samenwerking met de overige besturen en commissies; 
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- Vooral duidelijk maken dat we het samen moeten doen; 
- Waardering over elkaar uitspreken. 

 

5. Organisatie en taken seniorenafdeling 
 

5.1 Organisatie 

De seniorenafdeling wordt door minimaal één persoon van de technische commissie 
vertegenwoordigd bij de lange tafel.  

 

5.2 Beleid 

De technische commissie ontwikkelt en bewaakt het beleid voor de afdeling en geeft leiding 
aan de uitvoering hiervan. Samen met het bestuur en de trainers wordt het beleid 
uitgedragen en bewaakt.  

 

5.3 Indelingen 

Met de technische commissie, trainers en leiders worden de indelingen van de teams 
bepaald en kan in het seizoen wijzigingen in de selecties aangebracht worden. Er wordt een 
voorlopige indeling gepubliceerd voor de afsluitdag (medio juni).  

De definitieve indelingen worden voor alle teams voor de eerste bekerwedstrijd van het 
seizoen kenbaar gemaakt.  

 

6. Overlegstructuur senioren 
 
 

- Maandelijks overleg met jeugdbestuur, technische commissie 
en hoofdbestuur (Lange Tafels); 

- 2-maandelijks overleg met vertegenwoordigers van de teams 
(leiders, trainers, spelers); 

- Overleg met technische commissie, hoofdtrainer en jeugdbestuur 
over doorstroming jeugdleden. 

 
 
 
 



6 
 

7. Doelstellingen 

 
7.1 Doelstelling selectieteams 

 
Het technisch beleid wordt afgesteld op de ambities om de selecties op het hoogste niveau 
te kunnen neerzetten. De selecties zien in hoe belangrijk hun rol is naar onder meer de 
talenten van onder 23, de lagere senioren elftallen, sponsors, maar vooral naar de jeugd. 
 

7.1.1 Doelstelling eerste elftal 
 

Het eerste elftal van FC Lewenborg streeft het hoogst mogelijke niveau na. Dat is minimaal 
de derde klasse, maar met de ambitie om structureel in de tweede klasse te voetballen.  

Randvoorwaarden: 

- Het eerste elftal bestaat uit minimaal 16 en maximaal 20 selectiespelers, onder wie 
maximaal twee keepers; 

- De wedstrijdselectie is uiterlijk op vrijdagavond bekend; 
- Er wordt twee keer per week getraind, op dezelfde dagen als de tweede selectie; 
- De trainer is in bezit van minimaal TC II en heeft binding met de club; 
- 75 % van de selectie bestaat uit spelers die al spelend lid zijn bij FC Lewenborg; 
- De trainingen zijn op een heel speelveld; 
- Er is een leider die de organisatie rondom het team regelt; 
- Er is aanwezigheid van medische begeleiding door een verzorger en/of fysio; 
- De spelers en staf zijn aanwezig bij de start van de voorbereiding; 
- de trainer is alle trainingsavonden beschikbaar en op de wedstrijddag; 
- Er wordt twee keer in de maand gezamenlijk met de tweede selectie getraind; 
- De trainer stemt zijn trainingen af met de trainer van het tweede elftal. 

 

7.1.2 Doelstelling tweede elftal 
 

 

Het tweede elftal van FC Lewenborg moet aansluiting behouden met het eerste elftal. Dit 
team komt minimaal in de reserve 1e klasse uit. 
 
Het tweede elftal biedt ruimte aan jeugdige spelers die de stap naar de eerste selectie nog 
niet hebben kunnen maken en in dit elftal kunnen wennen aan het seniorenvoetbal. Samen 
met ervaren jongens die geen ambities meer hebben voor het eerste elftal, maar nog wel de 
kwaliteiten hebben, moeten ze de kern van dit team vormen. 

Randvoorwaarden:  

- Het tweede elftal bestaat uit een vaste kern van minimaal 14 spelers, onder wie één 
keeper; 

- De wedstrijdselectie is uiterlijk op vrijdagavond bekend; 
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- Er wordt twee keer per week getraind, op dezelfde dagen als de eerste selectie; 
- De trainer is in bezit van minimaal TC III en heeft binding met de club; 
- 75 % van de selectie bestaat uit spelers die al spelend lid zijn bij FC Lewenborg; 
- De trainingen zijn minimaal op een half speelveld; 
- Er is een leider die de organisatie rondom het team regelt; 
- De spelers en staf zijn aanwezig bij de start van de voorbereiding; 
- De trainer is alle trainingsavonden beschikbaar en op de wedstrijddag; 
- Er wordt twee keer in de maand gezamenlijk met de eerste selectie getraind; 
- De trainer stemt zijn trainingen af met de trainer van het eerste elftal. 

 

7.1.3 Doelstelling onder 23 team 

 
 
Dit elftal is het talentenelftal dat alleen oefenwedstrijden speelt. Voorop staat het opleiden 
van talenten uit eigen jeugd voor het eerste elftal. De selectie bestaat uit jonge senioren en 
jeugdspelers uit de 019 en 017 categorie. Deze spelers hebben als intrinsieke motivatie om 
in de toekomst uit te komen in het eerste elftal.  
  
Behalve opleiden is een ander belangrijk onderdeel ‘het van elkaar leren’. Het gaat hierom 
vaardigheden zoals coachen, luisteren en accepteren. Voor de jeugd heeft dit te maken met 
de weerstand en de handelingssnelheid. Zij zullen ervaren dat het een stukje sneller en 
directer gaat. Voor de jonge senioren is eigenlijk de grootste taak hen positief te coachen in 
en tijdens wedstrijden en trainingen.  
 
Er is een eigen trainer / coach die in afstemming met de trainers van het 1e en 2e elftal en de 
trainers van 019 en 017 de selectie bepaald. Deze trainer/coach heeft geen eigen team uit 
deze categorie onder zijn hoede en zorgt dat hij met enige regelmaat bij deze teams komt 
kijken. 

Randvoorwaarden:  

- de selectie bestaat uit minimaal 14 spelers en wordt als volgt samengesteld; 
- 4 spelers van het 1e elftal, waarvan 2 belangrijke basisspelers; 
- 5 spelers van de 2e selectie; 
- 5 spelers van de selecties O19 en/of O17. 

 
Er worden minimaal 4 wedstrijden per seizoen gespeeld. 
 

7.2 Doelstelling overige teams 

 
De seniorenelftallen die op recreatief niveau spelen, zijn voor de vereniging minstens zo 
belangrijk als de elftallen die op prestatief niveau uitkomen. Zij spelen hun wedstrijden op 
het niveau dat bij dat elftal past. 
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7.2.1 Doelstelling derde elftal 

 
 
Het derde elftal van FC Lewenborg houdt de aansluiting met het tweede elftal. Om die 
aansluiting te waarborgen komt dit team minimaal in de reserve derde klasse uit. 
 

Randvoorwaarden:  

- het 3e elftal bestaat uit een selectie van 16 tot 18 spelers; 
- er wordt 1x in de week getraind; 
- de trainingen zijn minimaal op een half veld; 
- er is een trainer beschikbaar; 
- er is een leider voor de begeleiding. 

 

7.2.2 Doelstelling vierde elftal 

 
 
Het vierde elftal van FC Lewenborg heeft qua samenstelling het doel om op een leuke en 
plezierige wijze te kunnen trainen en spelen. Het niveau waarin het team op uitkomt, is van 
ondergeschikt belang, er wordt vooral gekeken dat het niveau past bij de spelers die in dit 
team spelen. 
 

Randvoorwaarden:  

- het 4e elftal bestaat uit een selectie van 18 tot 20 spelers; 
- er wordt 1x in de week getraind; 
- de trainingen zijn minimaal op een half veld; 
- er is een leider voor de begeleiding. 

 

7.2.3 Doelstelling recreatieve senioren 7x7 (Heren & Dames) 

 
 
De senioren 7-tallen (Heren & Dames) die op recreatief niveau spelen, spelen hun 
wedstrijden op vijf avonden in het voorjaar en in het najaar. De teams bestaan uit senioren 
vanaf 35+ (Heren) en 30+ (Dames) die voorafgaand aan het seizoen aangeven hier voor uit te 
willen komen. Dit zijn spelers die bij FC Lewenborg als trainingslid of seniorenspeler staan 
geregistreerd.  
 

Randvoorwaarden: 

- de selectie bestaat uit minimaal 12  spelers; 

- de wedstrijdselectie bestaat uit minimaal 9 spelers; 

- er is een leider voor de begeleiding. 
  


