
________________________________________________________________________________ 
Print datum: 25-06-2017                    1 / 12 

Versie: 12 juni 2018 

 

 

 

 

  

Voetbalvereniging Loenermark 
Lonapark 5 

7371 EH  Loenen Gld 
Tel.: 055-5051656 

G-Voetbal 



________________________________________________________________________________ 
Print datum: 25-06-2017                    2 / 12 

Versie: 12 juni 2018 

 

 

Inhoud: 
 

1 Woord vooraf .......................................................................................................................... 3 

2 Onze visie op G-Voetbal ..................................................................................................... 4 

3 Doelstellingen ......................................................................................................................... 5 

4 Organisatorisch ...................................................................................................................... 6 

4.1. Organigram Loenermark ............................................................................................. 6 

4.2. G-Voetbalcommissie ...................................................................................................... 6 

4.3. Financieel ........................................................................................................................... 7 

4.3.1. Contributie ..................................................................................................................... 7 

4.4. Sponsoring ........................................................................................................................ 7 

4.5. Trainer / Coach ............................................................................................................... 7 

4.5.1.1. Taken ........................................................................................................................... 8 

4.5.1.2. Competenties ............................................................................................................ 8 

4.5.1.3. Opleiding .................................................................................................................... 8 

4.5.2. Teambegeleiders ......................................................................................................... 8 

4.5.2.1. Algemene zaken ...................................................................................................... 8 

4.5.2.2. Medische zaken ........................................................................................................ 8 

4.5.3. Wedstrijdsecretaris .................................................................................................... 9 

4.5.4. Scheidsrechters: ......................................................................................................... 9 

4.5.4.1. Competenties ............................................................................................................ 9 

4.6. Ouders en/of Begeleiders ............................................................................................ 9 

4.7. Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) .......................................................................... 9 

5 Voetbaltechnisch ................................................................................................................. 11 

5.1. Uitgangspunten en Doelstellingen ......................................................................... 11 

5.2. Training ............................................................................................................................ 11 

5.3. Wedstrijden ..................................................................................................................... 11 

6 Slotwoord ............................................................................................................................... 12 
  



________________________________________________________________________________ 
Print datum: 25-06-2017                    3 / 12 

Versie: 12 juni 2018 

 

 

1 Woord vooraf 
 

G-Voetballers maken al jarenlang deel uit van de voetbalfamilie. Bij steeds meer verenigingen 

is het de gewoonste zaak van de wereld dat spelers met een lichamelijke en/of verstandelijke 

beperking volwaardig lid zijn. 

 

Voor het G-Voetbal geldt: “Normaal wat normaal kan, speciaal waar nodig”! 

 

Door het aanbieden van G-Voetbal wil Loenermark een regionale maatschappelijke behoefte 

invullen zodat G-Voetballers op relatief korte afstand bij een voetbalvereniging kunnen 

aansluiten. De officiële start van G-Voetbal bij Loenermark was op zaterdag 14 januari 2017. 

 

Voetbalvereniging Loenermark is een vereniging waar G-Voetballers welkom zijn ongeacht hun 

niveau. Loenermark vindt het belangrijk om G-Voetballers op een verantwoorde manier, met 

veel plezier en beleving, voetbal aan te bieden waarbij respect als rode draad door de 

vereniging loopt. 

 

De Statuten en het Huishoudelijk Reglement zijn, net als voor alle andere disciplines, ook voor 

G-Voetbal van toepassing. 

  

De bewaking van het G-Voetbalbeleidsplan is in handen van de G-Voetbalcommissie en in het 

bijzonder de voorzitter van de G-Voetbalcommissie als eindverantwoordelijke. 

In aanvulling op dit beleidsplan gaat Loenermark een beleidsplan voor de vereniging schrijven. 

Dit verenigingsbeleidsplan gaat de komende jaren vorm krijgen. 

 

 

Met sportieve groet, 

 

 

Het Bestuur 

Voetbalvereniging Loenermark 

 

 

NB: Wanneer wij spreken over ouders bedoelen wij daar ook verzorgers mee en wanneer wij 

spreken over de speler als hij bedoelen wij ook zij.  
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2 Onze visie op G-Voetbal 
 

Loenermark is een voetbalvereniging die respect, sfeer, sportiviteit en betrokkenheid hoog in 

het vaandel heeft staan. Dit willen we ook met de G-Voetbal-afdeling uitstralen. 

 

Aspecten als respect voor elkaar en de begeleiding, mentaliteit, discipline, waarden en normen 

lopen als een rode draad door de vereniging en krijgen continue aandacht. Ook sociale 

aspecten als omgang met elkaar, samen wat bereiken en als team presteren krijgen 

voortdurend aandacht. 

 

In onze optiek dienen G-Voetballers vooral plezier te beleven bij het uitoefenen van hun sport, 

voetballen bij vv Loenermark. Plezier hebben staat bij vv Loenermark dan ook boven het 

leveren van prestaties. 

 

Het is beslist niet de bedoeling spelers die al aangesloten zijn bij een andere vereniging 

proberen over te halen bij vv Loenermark te gaan voetballen. Het belang van de G-voetballer 

staat boven het belang van vv Loenermark. Alle G-Voetballers vanaf ongeveer 6 jaar zijn 

welkom bij vv Loenermark. 

 

Vv Loenermark streeft naar samenwerking in de breedste zin van het woord met andere 

G-Voetbal-verenigingen daar waar zinvol en mogelijk. 
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3 Doelstellingen 
 

De verenigingsdoelstellingen luiden: 

 Leden op hun eigen prestatieniveau laten sporten; 

 Streven naar het hoogst mogelijk bereikbare voor iedere sporter; 

 Aandacht voor de sporttechnische vaardigheden; 

 Bijdragen aan het sociaal welzijn van de leden; 

 Aandacht voor sociale normen en waarden. 

 
Specifiek voor G-Voetbal: 

 Het bevorderen van integratie binnen de gehele vereniging. 

 
Sportief: 

 Vanaf seizoen 2017-2018 deelnemen aan de G-Voetbalcompetitie met minimaal 1 

jeugd- en 1 seniorenteam. Mocht dit niet lukken dan wordt getracht via samenwerking 

met andere verenigingen tot deelname te komen. 

In het geval van het niet kunnen samenstellen van een team in een bepaalde 

leeftijdscategorie gaat de KNVB flexibel met de leeftijdsgrenzen om. Vv Loenermark 

volgt deze insteek. 

 Deelnemen aan toernooien. 
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4 Organisatorisch  
 

Loenermark biedt G-Voetbal aan voor mensen met een verstandelijke en/of een lichamelijke 

beperking. Dit geldt voor zowel jeugd als senioren. Op basis van de aanmeldingen wordt 

gekozen voor jeugd- en/of volwassenteam(s). Indien er in een bepaalde leeftijdsgroep te 

weinig spelers zijn om een team te vormen dan wordt gestreefd dit te realiseren door 

samenwerking met andere verenigingen. 

In tegenstelling tot regulier voetbal mogen G-Voetballers van de KNVB voor 2 verenigingen 

uitkomen in wedstrijdverband. Voorwaarde is dat dit vooraf met alle partijen is besproken en 

goedgekeurd. Voor vv Loenermark is het geen probleem als spelers ook uitkomen voor een 

andere vereniging in wedstrijdverband. 

 

Om stabiliteit te waarborgen heeft het bestuur van Loenermark een commissie G-Voetbal 

benoemd. De commissie bestaat uit minimaal 3 leden welke op voordracht van bestuur en/of 

commissie benoemd worden. De commissie is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van 

zaken met betrekking tot G-Voetbal. Het bestuurslid met G-Voetbal in portefeuille heeft zitting 

in de commissie en is als zodanig de intermediair tussen de G-Voetbal-afdeling en het bestuur.  

De commissieleden bepalen onderling de taakverdeling en vergaderfrequentie. Het bestuurslid 

met G-Voetbal in portefeuille is niet per definitie de voorzitter van de G-Voetbalcommissie. 

4.1. Organigram Loenermark 

 
 

4.2. G-Voetbalcommissie 
 

 
 

De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden van de G-Voetbal commissie zijn: 

 Bewaken van het G-Voetbalbeleidsplan. Het bestuur blijft eindverantwoordelijke; 

 Het werven van trainers en leiders voor de teams; 

 Het werven van scheidsrechters; 

 Stimuleert kader tot volgen van gerichte opleiding; 
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 Het faciliteren van kader; 

 Betrokkenen structureel informeren over actuele onderwerpen; 

 Het voeren van structureel overleg met intern en extern betrokkenen; 

 Vv Loenermark vertegenwoordigen in G-Voetbal aangelegenheden; 

 Initiatieven ondersteunen/ontplooien ter bevordering van integratie in de vereniging; 

 Het begeleiden en ondersteunen van alle betrokkenen bij G-Voetbal; 

 Evalueren werkzaamheden en eventueel verbetervoorstellen doen aan het bestuur; 

 Rapporteren van voortgang aan bestuur. 

 

De commissie beschikt niet over een eigen budget en heeft daarom geen penningmeester 

nodig. De voorzitter is in financiële aangelegenheden de contactpersoon naar het bestuur. 

Toekomstige optie is om de voorzitter tot "budgethouder G-Voetbal" te benoemen. 

4.3. Financieel 
Kosten voor G-Voetbal worden betaald vanuit de verenigingsbegroting. Jaarlijks terugkerende 

uitgaven worden opgenomen in de verenigingsbegroting. Incidentele of specifieke uitgaven 

worden vooraf ter goedkeuring voorgelegd aan het bestuur. 

 

Vergoedingen en opleidingskosten voor trainers worden betaald uit het verenigingsbudget. 

 

Waar realistisch worden voor financiële onderwerpen subsidie aanvragen ingediend. Deze 

worden gecoördineerd door de penningmeester van het bestuur. 

4.3.1. Contributie 
Vv Loenermark betaalt contributie aan KNVB-district Oost. Voor de G-Voetballer wordt door de 

KNVB hetzelfde tarief gehanteerd als voor andere voetballers. De hoogte van het KNVB tarief is 

afhankelijk van de leeftijdscategorie. 

Vv Loenermark betaalt daarnaast inschrijfgeld voor ieder team dat deelneemt aan de 

competitie. 

 

De contributie wordt bepaald op de Algemene Ledenvergadering in juni van ieder kalenderjaar. 

De vastgestelde contributies worden gepubliceerd op de verenigingswebsite. Vv Loenermark 

maakt geen onderscheidt in contributie voor G-Voetbal en regulier voetbal. 

Vv Loenermark wil niet dat de contributie een belemmering vormt om te komen voetballen. In 

specifieke gevallen zal een passende oplossing gezocht worden. 

4.4. Sponsoring 
De doelgroep heeft vaak beperkte financiële middelen. Sponsoren die het belang van G-

Voetbal op waarde schatten en willen ondersteunen zijn meer dan welkom. Alle sponsorzaken 

worden gecoördineerd door de sponsorcommissie. 

4.5. Trainer / Coach 
De voetbaltrainers zijn verantwoordelijk voor de praktische invulling van de training. De 

voetbaltrainers nemen ook de coaching tijdens wedstrijden voor hun rekening.  

 

De keeperstrainer is verantwoordelijk voor het trainen en begeleiden van de keeper(s). 

 

De trainers behoren samen met de begeleiders tot het vaste gezicht van deze groep. 
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4.5.1.1. Taken 
 Het leiden van trainingen; 

 Het coachen tijdens wedstrijden. 

4.5.1.2. Competenties 
 Enthousiaste, geduldige en plezierige voetballiefhebber met voetbalkennis en affiniteit met 

de doelgroep; 

 Ervaring met deze doelgroep is een pré maar niet noodzakelijk; 

 Juiste structuur en duidelijkheid kunnen bieden tijdens de trainingen; 

 Gestructureerd kunnen werken en in de basis gericht op het voetbalspelletje; 

 Goed kunnen organiseren en communiceren; 

 In stressvolle situaties rustig kunnen blijven om het overzicht te behouden. 

4.5.1.3. Opleiding 
Vv Loenermark stimuleert trainers de cursus “G-voetbal trainer” bij de KNVB te volgen. Tijdens 

de cursus leer je hoe je spelers met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking traint en 

coacht. Het gaat dan onder meer om de betekenis van en door voetbal voor spelers met een 

lichamelijke en verstandelijke beperking, het inspelen op hun behoeften, training en coaching 

en het zorgen voor veiligheid. 

 

De bijbehorende kosten komen voor rekening van vv Loenermark met inachtneming van de 

afspraken als vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement. 

4.5.2. Teambegeleiders 
Wij streven naar een begeleider voor algemene zaken en een begeleider voor medische zaken.  

 

De begeleiders behoren samen met de trainers tot het vaste gezicht van deze groep. 

4.5.2.1. Algemene zaken 
Deze begeleider is verantwoordelijk voor de organisatie van alle randzaken. Hierbij kun je 

denken aan het regelen van vervoer naar uitwedstrijden, verzorgen van de wedstrijdkleding en 

wedstrijdmaterialen. 

4.5.2.2. Medische zaken 
Tijdens trainingen en wedstrijden dient er iemand aanwezig te zijn die medisch kan 

ondersteunen. Dit betreft ondersteuning bij sportblessures maar ook bij bijvoorbeeld het 

gebruik van medicatie. 

 

Vanuit de KNVB is het geen must trainingen en wedstrijden onder medische begeleiding te 

laten plaatsvinden. Loenermark streeft ernaar dit wel te realiseren. 

Het adequaat fysiek en medisch ondersteunen van de spelers beperkt de risico’s op blessures. 

Voorkomen is beter dan genezen! 

 

In algemene zin geldt dat G-voetballers meer vatbaar voor blessures zijn dan niet-G-

voetballers. Dat heeft vaak te maken met beperkingen die - ook - lichamelijk van aard zijn. 

Bovendien is het bij mensen met een verstandelijke beperking dikwijls minder gemakkelijk 

vast te stellen waar hun grenzen liggen van fysieke belasting. Ook de pijnreactie speelt een 

rol. Sommigen zullen onvoldoende pijn aangeven, waardoor een blessure wordt onderschat. 

Anderen vertonen een overdreven pijnreactie, geïnspireerd door het gedrag van ‘professionals’ 
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dat zij zien op tv. Begeleiders moeten dus goed op de hoogte zijn van de individuele 

mogelijkheden en beperkingen.  

 

G-voetballers kunnen medicatie nodig hebben tijdens trainingen, wedstrijden of andere 

activiteiten. Per team wordt 1 begeleider aangewezen die de verantwoording heeft over de 

medicatie. Het is zaak in voorkomende gevallen een geschikte vervanger beschikbaar te 

hebben. 

 

De medische begeleider is verantwoordelijk voor alle medische zaken. Voor deze functie is het 

hebben van een medische achtergrond een pré. De begeleider dient in ieder geval affiniteit 

met medische begeleiding van de doelgroep te hebben. 

4.5.3. Wedstrijdsecretaris 
De wedstrijdsecretaris van de jeugd neemt ook de G-Voetbalteams onder zijn hoede omdat de 

G-Voetbalwedstrijden op zaterdag gespeeld worden net als jeugdwedstrijden.  

Door het bij 1 persoon onder te brengen is het relatief eenvoudiger te managen.  

4.5.4. Scheidsrechters:  
Het begeleiden van een G-Voetbalteam kent vele positieve aspecten, maar is niet voor 

iedereen weggelegd. Dit geldt eveneens voor het leiden van G-Voetbalwedstrijden. Gezien de 

speciale regelgeving voor G-Voetbal, maar vooral vanwege het speciale karakter daarvan, 

moeten alleen scheidsrechters met kennis en affiniteit de wedstrijden leiden. Een onbekwame 

scheidsrechter kan een wedstrijd gemakkelijk laten ontsporen.  

 

Vv Loenermark maakt geen onderscheid in beperkingen. Daardoor kunnen spelers met 

lichamelijke en geestelijke beperkingen deel uitmaken van hetzelfde team. Deze combinatie 

vereist flexibele omgang met G-Voetbal spelregels. Het spelplezier moet voorop staan. 

 

De KNVB streeft ernaar zoveel mogelijk wedstrijden tussen G-teams te laten leiden door een 

gekwalificeerde KNVB-scheidsrechter. Ofwel: een scheidsrechter die ervaring heeft met het 

leiden van G-Voetbalwedstrijden. Lukt dit niet, dan zorgt de thuisspelende vereniging voor een 

gekwalificeerde scheidsrechter.  

 

Vv Loenermark selecteert zorgvuldig scheidsrechters die geschikt zijn om eventueel G-Voetbal 

wedstrijden te leiden. De interpretatie van de spelregels moet afgestemd worden op het begrip 

en de mogelijkheden van spelers. 

4.5.4.1. Competenties 
 Affiniteit met de doelgroep; 

 Communicatief met de doelgroep kunnen omgaan; 

 Flexibel om kunnen gaan met G-voetbal spelregels. 

4.6. Ouders en/of Begeleiders 
De rol van ouders en/of begeleiders is vooral “er zijn” tijdens trainingen en wedstrijden. 

Daarnaast worden ouders/begeleiders ingezet om kleding te wassen en als chauffeur te 

fungeren. 

4.7. Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) 
Een veilige omgeving is belangrijk. Zeker wanneer je als organisatie met en voor 

minderjarigen werkt. Dit betekent dat naast de aanwezigheid van een fysiek veilige omgeving 
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en veilige materialen, minderjarigen zich ook veilig moeten kunnen voelen. En dit geldt niet 

alleen voor minderjarigen. Alle mensen die in een vrijwilligersorganisatie of vereniging actief 

zijn, hebben baat bij een fysiek en sociaal veilige werkomgeving. 

 

Misbruik is een lastig onderwerp. Geen enkele vrijwilligersorganisatie hoopt dat het gebeurt. 

En juist daarom is het van belang dat er over gesproken wordt. Als vv Loenermark hebben we 

de taak het onderwerp te agenderen en de kans op seksueel misbruik te verkleinen. Openheid 

en preventief beleid helpen hierbij. Het bestuur van vv Loenermark heeft besloten dat er een 

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aangevraagd moet worden door allen die een teamkader 

functie hebben. Het streven is dat teamkader een VOG overlegd alvorens te worden aangesteld 

in een functie.  

 

Wat is een VOG? 

Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat hun gedrag in het verleden geen bezwaar vormt 

voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving.  

Aan de VOG is geen geldigheidsduur verbonden. Vv Loenermark heeft bepaald dat de 

afgegeven VOG niet ouder dan 3 jaar mag zijn. 
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5 Voetbaltechnisch 

5.1. Uitgangspunten en Doelstellingen 
Vv Loenermark probeert door voetbaltraining en het spelen van wedstrijden de conditie, de 

mentale weerbaarheid en motoriek te verbeteren.  

 

Het allerbelangrijkste vinden wij dat G-Voetballers onderling veel plezier beleven. Dat zij 

uitkijken naar de komende training en wedstrijd. De insteek voor trainingen en wedstrijden is 

dan ook: “Plezier voor allemaal”.  

 

Om dit ook bij wedstrijden te bereiken dienen vooraf duidelijke afspraken met de tegenstander 

gemaakt te worden voor wat betreft: scoreverloop, uitslag, wisselbeleid et cetera. Dit om een 

leuke uitslag voor iedereen te realiseren (geen 10-0 uitslagen maar bijvoorbeeld 6-5). 

5.2. Training 
Met zowel de jeugd- als seniorenspelers gaan we minimaal 1x per week trainen. Afhankelijk 

van de samenstelling van de teams kan er voor gekozen worden om 2x per week te trainen. 

De groep moet dit echter wel aankunnen. 

 

Het streven is om gelijktijdig met de jeugd en senioren te trainen zodat spelers elkaar ook 

leren kennen.  

 

Als “regel” hanteren we 1 trainer per 4 a 5 spelers. Bij iedere training heeft 1 trainer de leiding 

en assisteren de overige trainers bij de uitvoering. Dit om duidelijkheid te verschaffen naar de 

groep.  

Daarnaast dienen teambegeleiders aanwezig te zijn bij de training zodat zij kunnen assisteren 

indien nodig. 

 

De trainingsduur en de trainingstijd wordt afgestemd op de doelgroep.  

 

Het streven is om ook een keeperstrainer aan te stellen die bereid is de keeper(s) te trainen. 

De keeperstraining wordt op dezelfde avond/tijd gegeven als de reguliere training. 

5.3. Wedstrijden 
Alle wedstrijden worden gespeeld volgens de KNVB spelregels waarbij ruimte moet zijn voor 

improvisatie als de situatie er om vraagt. 
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6 Slotwoord 
 

G-Voetbal is nieuw binnen vv Loenermark. Ondanks een gedegen voorbereiding waarbij 

gebruik gemaakt is van ervaring van andere verenigingen en de KNVB realiseren we ons dat 

de G-Voetbal tak moet groeien in alle facetten binnen onze vereniging. Als bestuur zullen we 

alles in het werk stellen om dit te realiseren. 

 

We hopen dan ook van harte dat deze doelgroep nog lang volwaardig deel uitmaakt van onze 

vereniging.  

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de algemene ledenvergadering op 12 juni 2017. 

 

Het Loenermark bestuur. 

 


