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1. INLEIDING
1.2. VISIE 
Het creëren van een situatie, waarbij iedere 
jeugdspeler het voetbalspel kan spelen, het 
voetbalspel kan leren en plezier kan beleven aan het 
voetbal. Door voetbal aan te bieden op ieders niveau 
kan iedereen meedoen en kan een kwalitatieve en 
kwantitatieve doorstroom naar de seniorenelftallen 
gewaarborgd worden. De sleutel tot succes hierin 
is het borgen van plezier en het opleiden van 
jeugdspelers op technisch en tactisch gebied.

1.3. DOELSTELLINGEN EN AMBITIES 

1.3.1. Algemene doelstellingen 
De jeugdafdeling van SJO Maasduinen streeft de 
volgende algemene doelstelling na: 
• Het realiseren van voorwaarden waardoor 
 jeugdleden van SJO Maasduinen zich in het voetbal 
 optimaal kunnen ontwikkelen met het oogmerk dat: 
  o er plezier aan wordt beleefd; 
  o er ook serieus gekeken wordt naar 
    meisjesvoetbal binnen het 
   samenwerkingsverband; 
  o er een klimaat wordt gecreëerd waarbij 
   zowel de getalenteerde voetballer als 
   de recreatieve voetballer actief kan zijn 
   binnen de vereniging; 
  o het voetbal tot op latere leeftijd een plaats 
   blijft houden (als speler, trainer, leider, 
   scheidsrechter of bestuurslid). 

Hierbij gelden de volgende uitgangspunten: 
• ieder lid heeft het recht op ontwikkeling van de bij 
 hem aanwezige talenten; 
• een goede band met de vereniging moet 
 bevorderd worden; 
• elk lid krijgt begeleiding bij het ontwikkelen van een 
 sportieve houding en een goede 
 wedstrijdmentaliteit; 
• leden hebben aandacht voor algemene 
 sportopvoeding waaronder sportief gedrag, 
 discipline en materiaalbeheer; 
• voor jongens en meisjes gelden dezelfde 
 uitgangspunten en regels. 

1.3.2. Doelstellingen samenwerking 
jeugdafdelingen 
SJO Maasduinen verwacht door een stevige 
samenwerking van de jeugdafdeling de volgende 
doelstellingen te behalen: 
• In de breedte alle verenigingen sterker laten worden 
 en de mogelijkheid om te selecteren vergroten, 
 waardoor alle jeugdspelers op hun eigen niveau 
 kunnen voetballen en zo beter tot hun recht komen; 
• Het kwantitatief en kwalitatief versterken van het 
 kader waardoor nog betere begeleiding van de 
 jeugd kan worden bereikt. 
 

Vanaf 2013 zijn de  jeugdafdelingen van 
Stormvogels’33 (Siebengewald) en HRC’27 
(Afferden) geheel samen. In 2019 is RKvv 
Montagnards (Bergen) aangesloten bij de 
samenwerking, resulterend in de gezamenlijke 
naam Maasduinen ST. Onder deze vlag is 
het samenwerkingsverband gestart met 
een samenwerking met de JO17 en JO19. In 
2021 is hier JO13 en JO15 aan toegevoegd. Na 
evaluatie en bijkomende ontwikkelingen blijkt 
dat de intensivering en uitbreiding van deze 
samenwerking noodzakelijk is. Een logische 
vervolgstap is het betrekken van de onderbouw 
in deze samenwerking. Dit betekend een 
samenwerking voor de gehele jeugdafdeling: Een 
SJO (Samenwerking Jeugd Opleidingen). Het doel is 
om bij aanvang van seizoen 2022/2023 te kunnen 
starten onder de naam SJO Maasduinen.
De verenigingen moeten hiervoor een 
samenwerkingsovereenkomst ondertekenen 
en ter goedkeuring voorleggen aan het 
districtssteunpunt. De samenwerking moet voor 
minimaal drie jaar worden aangegaan. De SJO zal 
als een zelfstandige ‘club’ worden behandeld, dus 
met een eigen bestuur en Sportlink-account, eigen 
clubkleuren enzovoort. De leden blijven echter lid 
van de eigen vereniging.

1.1. MISSIE 
SJO Maasduinen wil met het samenwerkingsverband 
ervoor zorgen dat jeugdvoetbal in de gemeente 
Bergen, ook voor de lange termijn, gewaarborgd 
blijft. Hierin dient de nadruk vooral te liggen op 
de kwaliteit van het samenwerkingsverband, en in 
mindere mate op de kwaliteit van het jeugdvoetbal. 
Het samenwerkingsverband zorgt ervoor dat voetbal 
op verschillende niveaus aangeboden kan worden, 
waardoor elke speler op zijn of haar eigen niveau 
(zowel recreatief als prestatief) kan voetballen, waarbij 
plezier altijd voorop staat. 
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2.1. JEUGDBESTUUR SJO MAASDUINEN  
Het jeugdbestuur is verantwoordelijk voor het realiseren van een SJO, voor aanvang van seizoen 2022/2023. Het 
jeugdbestuur dient vertegenwoordigd te worden door zes vertegenwoordigers van alle drie de verenigingen.

2.2. ORGANOGRAM
SJO Maasduinen is georganiseerd middels onderstaande figuur. 

2. STRUCTUUR 
2.2.1. Taken jeugdbestuur SJO Maasduinen 
De hoofdtaken van het jeugdbestuur zijn als volgt 
gedefinieerd: 
• Het uitvoeren en evalueren van het beleidsplan; 
• Het opstellen van een jaar-activiteiten plan 
• Het opstellen van de jaarbegroting, het ter 
 goedkeuring van deze begroting voorleggen aan de 
 hoofdbesturen en het bewaken van de 
 goedgekeurde begroting;  
• Het aansturen en ondersteunen van de 
 verschillende commissies en werkgroepen. 

Het jeugdbestuur bestaat uit een samenvoeging van 
de twee afzonderlijke jeugdbesturen, waarvan in het 
jeugdbestuur SJO Maasduinen ten minste de volgende 
functies worden bezet: 
1. Voorzitter; 
2. Secretaris;  
3. Bestuurslid technische commissie; 
4. Bestuurslid activiteiten; 
5. Bestuurslid facilitaire zaken; 
6. Budgetverantwoordelijke. 

2.2.2. Taken voorzitter 
De voorzitter heeft binnen de jeugdafdeling de 
volgende taken: 
• Vertegenwoordigt de jeugdafdeling en informeert 
 het jeugdbestuur over de besluiten van alle drie de 
 hoofdbesturen en andersom;  
• Vertegenwoordigt de jeugdafdeling van SJO 
 Maasduinen bij officiële gelegenheden naar buiten; 
• Leidt de vergaderingen van het jeugdbestuur; 
• Leidt de algemene vergaderingen van 
 de jeugdleiders.

2.2.3. Taken secretaris 
De secretaris heeft binnen de jeugdafdeling de 
volgende taken: 
• Contactpersoon vanuit het bestuur; 
• Zorg dragen voor de onderstaande activiteiten:  
  o De organisatie van alle wedstrijd 
   gerelateerde activiteiten, zoals competities, 
   oefenwedstrijden, bekerwedstrijden; 
  o Opgaven van teams en melden van uitslagen 
   bij K.N.V.B.; 
  o Opstellen van competitieschema en 
   verspreiding en publicatie hiervan (via 

   dorpsbladen als via website); 
  o Inplannen van scheidsrechters; 
  o Coördinatie van afgelastingen; 
  o Afstemming jeugdledenbestand met de
   ledenadministraties van de 
   moederverenigingen. 

2.2.4. Taken bestuurslid technische commissie 
De voorzitter technische commissie heeft binnen de 
jeugdafdeling de volgende algemene taken: 
• Contactpersoon vanuit het bestuur van de 
 technische commissie; 
• Het voorzitten van de technische commissie. 

2.2.5. Taken bestuurslid activiteiten 
De contactpersoon activiteiten heeft binnen het 
jeugdbestuur de volgende taken: 
• Contactpersoon vanuit het bestuur van de 
 activiteitencommissie;  
• Gezamenlijk met de activiteitencommissie zorg 
 dragen voor de jaarlijkse jeugdactiviteiten.  

* De budgetverantwoordelijke stemt af met de penningmeesters van de drie moederverenigingen. 

Binnen de jeugdafdeling wordt een gezamenlijke jeugdopleiding opgezet, met één jeugdbestuur. Het jeugdbestuur 
is verantwoordelijk voor de realisering van de doelstellingen met betrekking tot het samenwerkingsverband. Het 
jeugdbestuur stuurt verschillende commissies en werkgroepen aan die een eigen specifiek takenpakket hebben of 
taken in het samenwerkingsband oppakken. Het nieuwe bestuur dient transparant en inzichtelijk te zijn voor alle 
vrijwilligers, spelers en ouders uit de verschillende dorpen.

Hoofdbestuur 
RKVV Montagnards 

Secretariaat 
- Montagnards 
- HRC/Stormvogels 
- Scheidsrechters 
- Jeugdleden   
 administratie
- Sportlink 

Techniche 
commissie 
- Coördinatoren 
- Jeugdtrainers 
- Keeperstrainers 
- Jeugdleiders 
- Clubkadercoach 

Activiteiten 
commissie  
- Evenementen 
- Feestdagen  
- Kampioenen  
- Activiteiten (kamp) 
- Communicatie 

Budgetbeheer    
- Kleding
- Materiaal 
- Sponsoring 

Hoofdbestuur HRC  
Hoofdbestuur 
Stormvogels 

Jeugdbestuur 
SJO Maasduinen 

Voorzitter Joan Drissen / Peter v/d Venn

Vacature 

Frank van Dalen 

Ilona Birsak

Secretaris

Budgetverantwoordelijke*          

Bestuurslid activiteiten                     

Bestuurslid TC Vacature 
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2.2.6. Taken bestuurslid facilitair  
De contactpersoon facilitair heeft binnen de 
jeugdafdeling de volgende taken: 
• Contactpersoon vanuit het bestuur van 
 de commissie facilitair; 
• Gezamenlijk met de commissie facilitair zorg dragen 
 voor de onderstaande activiteiten: 
  o Beheren en plannen van kantine beheer 
   gerelateerde activiteiten van de 
   jeugdafdeling (voor beide locaties; 
  o Het verzorgen en beheren van kleding voor   
   alle jeugdteams;
  o Het verzorgen en beheren van materialen; 
  o Verkrijgen van sponsoren voor nieuwe 
   kleding (SJO Maasduinen). 

2.2.7. Taken budgetverantwoordelijke   
De budgetverantwoordelijke is verantwoordelijk 
voor de financiële zaken van het jeugdbestuur. Hij 
of zij stemt af met de penningmeesters van de drie 
moedervereniging, beheert het geld van de het 
samenwerkingsverband en voert onder andere de 
volgende taken uit:

• Bijhouden van het kasboek
• Verrichten van betalingen
• Het bestuur op de hoogte houden van de financiële 
 gezondheid van de stichting
• Het financieel jaarverslag opstellen
• De begroting opstellen

2.3. VRIJWILLIGERSBELEID 
De verschillende hoofdbesturen hebben eenieder 
een eigen vrijwilligersbeleid. Richting de (mogelijk) 
toekomstige fusie is het wel raadzaam om van 
elkaar, door de verschillende plannen omtrent 
vrijwilligersbeleid naast elkaar te leggen. In 
samenwerking met Negen (vanuit Bergen Beweegt 
Natuurlijk) gaat RKvv Montagnards aan de slag om te 
komen tot een nieuw vrijwilligersbeleid.  
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3.1. SAMENSTELLING TEAMS 
Om tot een gedegen samenstelling te komen van de 
teams zijn een aantal uitgangspunten geformuleerd. 

Allereerst dient elke speler, trainer en leider zich in het 
belang van de vereniging en het samenwerkingsverband 
in te zetten. Het verenigings- en samenwerkingsbelang 
gaat boven het teambelang en het teambelang gaat 
boven het individuele belang. Elke speler of speelster 
moet de bereidheid hebben om met anderen in een 
team te spelen, ook als dat niet het eigen team betreft. 
Hij/zij of zij moet zijn best doen, om zichzelf en het team 
zo goed mogelijk te laten ontwikkelen, in een goede 
respectvolle omgeving. 

Om te zorgen dat iedere speler zich voldoende 
kan ontwikkelen wordt er gestreefd naar zoveel 
mogelijk teams, waarin iedere speler zoveel mogelijk 
speelminuten krijgt. Ouders moeten zich ervan bewust 
zijn dat de organisatie en uitvoering gebeurt op basis 
van vrijwilligerswerk: de bestuursleden, technische 
commissie, leiders en trainers stellen hun vrije tijd in 
dienst van de voetballende jeugd. 
Wederzijdse communicatie dient altijd met gepast 
respect te gebeuren met de juiste personen, op de juiste 
tijd en op de juiste plaats. 

De teams worden in principe samengesteld voor één 
seizoen: najaar- en voorjaarsreeks. 
De ouders hebben geen inspraak bij de samenstelling 
van de teams, maar kunnen wel vooraf bij de leiders 
dringende redenen aangeven, waarom het wenselijk 
is dat hun zoon of dochter bij een bepaald team zou 
moeten worden ingedeeld. De eindbeslissing ligt in 
handen van de technische commissie. 

De samenstelling van de teams behoort tot de 
taken en verantwoordelijkheden van de technische 
commissie. Het jeugdbestuur heeft echter wel de 
eindverantwoordelijkheid voor de samenstelling van de 
teams. Indien zich problemen voordoen voortkomend 
uit de samenstelling, worden deze kenbaar gemaakt bij 
het jeugdbestuur en zal het jeugdbestuur dit samen met 
de technische commissie behandelen. 

Belangrijke uitgangspunten zijn: 
1. Dat het jeugdbestuur volgend zal zijn voor wat 
 betreft de besluitvorming van de 
 technische commissie;
2. Clubbelang voor teambelang, teambelang voor 
 individueel belang. 

3.1.1. Achtereenvolgende stappen om te komen tot 
de gewenste samenstelling van de teams 
Om te komen tot de samenstelling van de teams worden 
de volgende stappen achtereenvolgens genomen: 

Stap 1 
1.1.   Leden van de technische commissie zetten een
  eerste concept ‘samenstelling teams’ op papier 
  op basis van leeftijden en aantallen;  
1.2.   De teams worden een voor een doorgesproken. 
	 	 Van	elke	speler	wordt	in	overleg	met	betreffende	
  trainers aangegeven of hij/zij in dit team past 
  (aangegeven met een ++) of de speler niet in het 
  team past (aangegeven met --) of dat er twijfels 
  zijn (+-); 
1.3.   Leden van de technische commissie zetten na 
  intern beraad een tweede concept op; 

Stap 2
2.1.   De ‘samenstelling teams’ wordt met trainers 
  besproken en de trainers geven aan wat ze van 
  de indeling vinden; 
2.2.   Van elk team wordt door de technisch 
  commissie aangegeven in welke klasse het 
  team het beste tot zijn recht komt. Wat betreft 
  de standaardteams streven we naar een zo 
  hoog mogelijke indeling; 
2.3.			 De	technische	commissie	maakt	een	definitieve	
  teamindeling, waarna geen inspraak meer
  mogelijk is. 

Stap 3 
3.1.			 De	K.N.V.B.	deelt	de	teams	definitief	in;	
3.2.  Voor de spelers die te oud zijn voor een team, 
  wordt dispensatie aangevraagd. De KNVB 
  verleent al of niet dispensatie;  
3.3.			 De	definitieve	indeling	wordt	zo	spoedig	mogelijk	
  bekend gemaakt via de mail en vervolgens op 
  de website. 

3. INDELING  
3.1.2. Waar wordt rekening mee gehouden 
bij de samenstelling van de teams
Bij het samenstellen van de teams wordt met de 
volgende zaken rekening gehouden: 
• Het (minimaal) aantal te verdelen spelers per 
 leeftijdscategorie: 
• Voor JO19 minimaal 13 spelers; 
• Voor JO17 minimaal 13 spelers;     
• Voor JO15 minimaal 13 spelers;
• Voor JO13 minimaal 13 spelers;
• Voor JO12 minimaal 9 spelers;
• Voor JO11 minimaal 9 spelers; 
• Voor JO10 minimaal 9 spelers; 
• Voor JO09 minimaal 9 spelers; 
• Voor JO08 minimaal 7 spelers;
• Voor JO07 minimaal 7 spelers;
• Voor de Bambino ’s minimaal 7 spelers. 
• Het aantal beschikbare leiders/trainers: Leiders/
 trainers die een zoon of dochter in een team hebben, 
	 worden	op	verzoek	ingedeeld	bij	het	betreffende	
 team. Belangrijkste reden is de organisatie thuis, 
 aanwezigheid tijdens trainingen en wedstrijden; 
• De standaardteams (JO13 t/m JO19) worden zo 
 sterk mogelijk gemaakt, zij worden doorgaans het 
 hoogste ingedeeld en krijgen te maken met de 
 meeste weerstand; 
• De tweede, derde en evt. vierde teams worden 
 samengesteld naar ontwikkelingsniveau. 

3.1.3. Protocol overgang van jeugdteams naar 
senioren 
Voor de overgang van de junioren naar de senioren zal 
het jeugdbestuur in samenspraak met de TC’s senioren 
van alle drie de moederverenigingen een nieuw protocol 
ontwikkelen.
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3.2. LOCATIE
3.2.1. Wedstrijden 

3.2.2. Trainingen 

De gehele onderbouw traint in Bergen

* Bij aanvang van seizoen 2022/2023 starten de 1e-jaars van de O13 in Afferden en de 1e-jaars van O17 in Afferden. Dit 
 rouleert jaarlijks. Dus bij aanvang van seizoen 2023/2024 starten de 1e-jaars van de O13 in Bergen en de 1e-jaars van 
 O17 in Bergen. Zowel met de trainingen als de wedstrijden is rekening gehouden met de veldbezetting. Wat ook is 
 gebleken dat de capaciteit dit toelaat kijkende naar het aantal teams.

O19 (Oneven jaren) 

O19 (Even jaren)  

O17 (Oneven jaren) 

O17 (Even jaren) 

O15 (Oneven jaren)

O15 (Even jaren)

O13 (Oneven jaren)

Onderbouw oneven jaren  

Onderbouw even jaren

O13 (even jaren) 

Bergen 

Afferden 

Bergen 

Afferden 

Bergen  

Afferden 

Bergen  

Afferden 

Siebengewald 

Afferden 

Siebengewald 

Bergen 

Siebengewald 

Bergen 

Siebengewald 

Bergen 

Siebengewald 

Afferden 

Siebengewald 

Bergen 

1e Seizoenshelft 2e Seizoenshelft 

O19 (Oneven jaren) 

O19 (Even jaren) 

O17 (Oneven jaren)

O17 (Even jaren)

O15 (Oneven jaren)  

O15 (Even jaren)  

O13 (Oneven jaren) 

O13 (Even jaren) 

Bergen 

Bergen 

Afferden/Siebengewald* 

Afferden/Siebengewald*

Bergen  

Bergen  

Afferden/Siebengewald*

Afferden/Siebengewald*

TRAININGSLOCATIE

3.3 KADER

3.3.1. Trainers/leiders
Uitgangspunt is dat er voor alle 1e jeugdelftallen een 
gediplomeerde trainer wordt aangesteld. De trainers/
leiders van het 2e, 3e of 4e hoeven niet gediplomeerd te 
zijn en kunnen bijvoorbeeld ouders van kinderen zijn die 
in	dat	betreffende	team	actief	zijn.	Bij	voorkeur	is	trainer	
ook leider en/of andersom. De TC gaat aan de slag met 
de indeling van de jeugdleden, alsook de trainers/leiders. 

3.3.2. Scheidsrechters
De scheidsrechtercommissie gaat aan de slag met 
het werven en selecteren van scheidsrechters. Deze 
commissie moet nog opgericht worden. Het bestuurslid 
secretariaat zal hiervoor contact opnemen met de 
bestaande en/of nieuwe scheidsrechter. De vereniging 
waar de wedstrijd wordt gespeeld is verantwoordelijk 
voor het leveren van de scheidsrechter. 

3.4. CLUBKADERCOACHING
Een deskundig kader staat voor SJO Maasduinen 
voorop. Om het beste uit de trainers/leiders te halen 
heeft het samenwerkingsverband, naast het aanbieden 
van cursussen/trainingen, voornemens om aan de slag 
te gaan met een clubkadercoach. De clubkadercoach 
gaat met zijn/haar expertise 1 tot 2 jaar aan de slag om 
het	kader	op	te	leiden.	Of	de	clubkadercoach	definitief	
aangesteld gaat worden is afhankelijk van de middelen 
die hiervoor vrij gemaakt dienen te worden bij de 
gemeente/Bergen Beweegt Natuurlijk. 
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4.1. OPLEIDEN JEUGDLEDEN  
De voetbalvisie van de jeugdafdeling van SJO 
Maasduinen omvat een aantal belangrijke punten die 
hieronder worden opgesomd:

We proberen binnen de jeugdopleiding van SJO 
Maasduinen een situatie te creëren, waarbij iedere 
jeugdspeler het voetbalspel kan spelen, het voetbalspel 
kan leren, plezier kan beleven aan het voetballen en 
samen kan spelen met vriendjes en vriendinnetjes. 
Hierbij houden we in ogenschouw dat niet iedere 
jeugdspeler een talent is dat na zijn opleiding de 
voetbalkwaliteit heeft om in het eerste elftal te spelen. 
Daarom maken we onderscheid tussen twee typen 
jeugdvoetballers: de “selectiespeler” en 
de “recreatiespeler”. 

Het opleiden en ontwikkelen van jeugdspelers 
op technisch en tactisch gebied staat centraal. 
Communicatie en discipline zijn daarbij belangrijke 
elementen die bijdragen aan de realisatie. Ook voor 
het tweede en derde senioren elftal staat de opleiding 
en ontwikkeling van de jeugdspelers voorop. Het direct 
inpassen van spelers in het 1e senioren elftal zal voor 
een enkeling gelden. Het merendeel van de jeugdspelers 
zal meer tijd nodig hebben en zal via de lagere senioren 
elftallen moeten rijpen.

Elk jaar is het doel van de trainer het beter maken 
van de jeugdspelers. Kampioen worden is leuk 
meegenomen, maar mag nooit een doel op zich zijn. 
Altijd moet dus gekeken worden naar wat het beste is 
voor de individuele speler, in plaats van wat het beste 
voor het team is. 

Bij de “selectiespeler” is al snel duidelijk dat hij/zij/zij een 
bepaald voetbaltalent heeft waarmee hij/zij later in het 
eerste elftal kan spelen. Voor deze spelers moeten we 
mogelijkheden creëren om zich op technisch, tactisch, 
fysiek en mentaal vlak zo goed mogelijk te kunnen 
ontwikkelen. De doelstelling bij dit type jeugdvoetballer 
is het opleiden van creatieve, dominante voetballers 
die plezier en vertrouwen uitstralen en die niet bang 
zijn om fouten te maken. Vanaf de JO15 worden de 
verdedigende en aanvallende kwaliteiten van spelers 
wel belangrijker. 

Voor hun ontwikkeling dienen spelers op meerdere 
posities binnen het team te worden ingezet om:
•	 Hen	te	confronteren	met	de	specifieke	vaardigheden	
 van verdedigen of aanvallen;
• Hen te laten ervaren wat spelers op een bepaalde 
 positie moeten doen en waarom ze bepaalde 
 oplossingen kiezen.

Het is van groot belang dat spelers goed gecoacht 
worden ten aanzien van goede en foute aspecten in 
de uitvoering. Per categorie wordt getracht een trainer 
aan te stellen die een voetbalachtergrond heeft en een 
trainersopleiding heeft gevolgd of wil volgen. De trainer 
stelt voor elke training doel vast die hij/zij wil bereiken, 
bereidt de training terdege voor en corrigeert (coacht) 
daar waar nodig is.

De recreatiespeler is een heel ander type 
jeugdvoetballer. Deze voetballers spelen vrijwel altijd 
in de lagere jeugdteams, maar ook zij willen natuurlijk 
leren voetballen, hetzij het op een iets lager niveau. Bij 
het opleiden van deze jeugdspelers is het inbrengen 
van plezier en enthousiasme het allerbelangrijkste. We 
moeten zorgen dat we ook deze spelers bij de 
vereniging houden.

Ten slotte willen we benadrukken dat bij het werken met 
jeugd de factoren plezier, enthousiasme en positivisme 
in een hoog vaandel staan. Als voetbalvereniging 
proberen we de jeugd ervan te overtuigen dat 
voetbal een mooie sport is. We moeten als vereniging 
ook niet de illusie hebben dat we door middel van 
twee trainingen en één wedstrijd in de week van de 
jeugdspelers hele goede voetballers kunnen maken. 
Dat worden ze pas wanneer ze zelf in hun eigen vrije 
tijd urenlang met de bal in de weer zijn. Wel kunnen 
we, als vereniging zijnde, de jeugdspelers vaardigheden 
en technieken aanreiken, die ze gebruiken wanneer 
ze alleen of met vriendjes aan het voetballen zijn. Dat 
moet dan ook de insteek zijn ten aanzien van het leren 
voetballen bij jeugdspelers. 

4. TECHNISCHE BELEID 
4.2. GEDRAGSREGELS LEDEN EN KADER 

4.2.1. Gedragsregels jeugdspelers 
Binnen Stormvogels, HRC en RKVV Montagnards gelden 
bij de jeugdafdeling de onderstaande gedragsregels voor 
de jeugdspelers. Wij verwachten van de jeugdspelers dat 
zij zich houden aan deze regels. 

Iedere speler dient zich correct te gedragen t.o.v. 
medespelers, tegenstanders, scheidsrechters, leider(s), 
trainer en publiek. Voetballen is een teamsport, waarbij 
we allemaal op elkaar aangewezen zijn en we dus ook 
allemaal wel eens fouten maken. Daarvoor moeten we 
begrip hebben. 

• Iedere speler dient zich te gedragen in de kleedkamer, 
 zowel voor als na de training. Kleed je voor de training 
 snel om en ga meteen naar het trainingsveld, waar je 
 alvast een warming-up kunt doen of met de bal bezig 
 kunt zijn. Na de training is douchen verplicht, waarbij  
 het dragen van badslippers ook een vereiste is. 
• Het dragen van scheenbeschermers is verplicht, zowel 
 tijdens wedstrijden als tijdens trainingen. 
• Iedere speler hoort er tijdens de wedstrijden gepast 
 op te staan. Dat wil zeggen: kousen omhoog, shirt in 
 de broek en mouwen opgerold. Een goede uitstraling 
 als team is belangrijk! 
• Iedere speler dient tijdens de wedstrijden een 
 trainingspak bij zich te hebben. Dit is nodig voor de 
 warming-up en voor het geval je reservespeler bent. 
 Tijdens de regenmaanden (alle maanden waar de “r” 
 van regen in voorkomt, dus van september t/m april) is 
 iedere speler verplicht een trainingsjack mee te 
 nemen naar het trainingsveld. Tijdens de training kan 
 het jack alsnog uitgedaan worden. 
• Tijdens de training of wedstrijd is het dragen van 
 sieraden verboden. Dit met het oog op de eigen 
 veiligheid en die van de tegenstanders. Piercings 
 dienen te worden afgeplakt. 
• Iedere speler behoort op tijd op de training te 
 zijn en ook op zaterdag bij de wedstrijden. Voor 
 thuiswedstrijden geldt minimaal 45 minuten voor 
 aanvang van de wedstrijd aanwezig. Uiteraard kunnen 
 de leiders afwijkende afspraken maken. 
• Bij verhindering tot het bijwonen van trainingen en/
 of wedstrijden doet de speler hiervan melding aan de 

	 desbetreffende	leider	of	trainer.	
• Bij wedstrijden geldt minimaal een dag van te voren 
 afmelden, in verband met eventueel oproepen 
 van een andere speler. Bij trainingen geldt, afmelden 
 minimaal een uur voor de training. 
• Een verhindering voor het bezoek van een training 
 is alleen acceptabel wegens: blessure, ziekte, studie of 
 familieomstandigheden. 
• Bij afwezigheid zonder kennisgeving zullen 
 maatregelen worden genomen (reserve en/of 
 schorsing bij herhaaldelijk gedrag). 
• Onthoudt altijd dat voetbal een teamsport is. Een 
 wedstrijd win of verlies je niet alleen, dat doe je met 
 z’n allen. Een goede teamgeest is daarvoor van groot 
 belang. Probeer daarom goed met elkaar om te gaan 
 en elkaar te respecteren. Je hoeft niet allemaal 
 vriendjes van elkaar te zijn, maar laat iedereen wel 
 in z’n waarde. Aan pesten en ongelukkige kinderen 
 heeft niemand wat, laat dit dus gewoon achterwege. 
 Daarnaast is plezier het allerbelangrijkste in de 
 sport. Probeer daar individueel een goede bijdrage 
 aan te leveren, zodat je met het team een mooi 
 seizoen tegemoet kan gaan. 

4.2.2. Gedragsregels trainers, leiders, bestuur 
en commissies
Binnen Stormvogels, HRC en RKVV Montagnards gelden 
bij de jeugdafdeling de onderstaande gedragsregels voor 
de trainers, leiders, bestuurs- en commissie leden. Wij 
verwachten dat ook zij zich houden aan deze regels. 

• Trainers, leiders, bestuurs- en commissieleden 
 hebben een voorbeeldfunctie en dienen zich hier ook 
 te allen tijde naar te gedragen. 
• Trainers, leiders, bestuurs- en commissieleden 
 dienen ongeoorloofd gedrag van hun spelers direct 
	 te	corrigeren	en	betreffende	leden	maatregelen	
 en sancties op te leggen. Eén duidelijke lijn hierin 
 is belangrijk. 
• Ontvang de tegenpartij zoals u zelf ook ontvangen zou 
 willen worden. 
• Zorg dat alle formaliteiten na de wedstrijd 
 geregeld worden. 
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4.2.3. Gedragsregels ouders
Ouders spelen een belangrijke rol in de ondersteuning 
van de jeugd. Dit geldt ook voor de ouders die betrokken 
zijn bij de drie verenigingen die samen SJO Maasduinen 
vormen. Daarom verwachten wij in de samenwerking het 
volgende van de ouders:
• Positieve belangstelling, maar geen overdreven 
 aandacht voor de prestaties van hun kinderen. 
• Rustig gedrag als bezoeker van wedstrijden, 
 aanmoedigen mag natuurlijk altijd. 
• Tijdens de wedstrijden geen inmenging in de 
 opstelling, speelwijze en andere beslissingen van de 
 trainer, leider of scheidsrechter. Laat het coachen van 
 de spelers aan de trainer en leiders over. 
• Bij bezoek aan wedstrijden een sportieve houding, 
 geen afbrekende reacties naar zowel spelers, andere 
 ouders, tegenstanders, begeleiders enz. 
• Thuis zo min mogelijk commentaar dat ingaat tegen 
 technische commissie, leiders en club, omdat de 
 speler dan tussen twee vuren kan komen te staan. 
• Bij een probleem, op welk gebied dan ook, kan men 
 terecht bij trainer, leider, technische commissie of 
 bestuur om dit bespreekbaar te maken. 
• Aanwezigheid bij de ouderavond. 
• De ouders zullen betrokken worden bij het vervoer 
 naar trainingen en wedstrijden. Bij verhindering wordt 
 van de ouders verwacht dat men zelf voor 
 vervanging zorgt. 
• Ervoor zorgen dat hun zoon/dochter correcte 
 kleding bij zich heeft om te kunnen deelnemen aan de 
 trainingen en wedstrijden. 
• Er op toe zien dat hun zoon/dochter zich tijdig afmeld. 

5. RANDZAKEN 
5.1. KLEDING 
De kleding wordt geregeld door de kledingcommissie. 
Vanuit de verenigingen zal gezamenlijk één 
kledingcommissie (SJO Maasduinen), in samenwerking 
met de sponsorcommissie, zorgen dat alle teams 
beschikken over dezelfde tenues. Dit is immers een 
vereiste vanuit de KNVB wanneer je met een SJO aan de 
slag gaat. De kleding wordt na de wedstrijd op toerbeurt 
door één persoon gewassen. Zo blijft de kleding zo lang 
mogelijk compleet. Het bestuurslid facilitair zal er voor 
zorgen dat deze vrijwilligers samen worden gebracht in 
de voorbereiding van seizoen 2022/2023. 

5.2. FINANCIËN 
De drie verenigingen hebben een evenredig 
contributiesysteem. Daarmee betalen de jeugdleden 
bij elke vereniging hetzelfde contributiebedrag. 
Indien van toepassing worden boetes door de speler 
zelf betaald. Bij hoge uitzondering wordt dit door 
de club betaald. De budgetverantwoordelijke zal in 
afstemming met de penningmeesters van de drie 
moederverenigingen in gesprek gaan om uiteindelijk 
een	eigen	financiële	administratie	realiseren	voor	het	
samenwerkingsverband. 

5.3. ACTIVITEITEN 
Van de drie activiteitencommissies van de verschillende 
verenigingen wordt één activiteitencommissie 
(SJO Maasduinen) gevormd. Zij gaan aan de slag 
met het organiseren van jeugdactiviteiten. De 
activiteitencommissie bestaat uit een afvaardiging van de 
activiteitencommissies van de verschillende besturen. 

5.3.1. Kick-off samenwerking 
Bij aanvang van seizoen 2022/2023 wordt er een 
activiteit georganiseerd die in het teken staat van het 
nieuwe samenwerkingsverband: SJO Maasduinendag. 
Tijdens deze activiteit leren de kinderen van de 
verschillende verenigingen elkaar kennen, er worden 
wedstrijdjes gespeeld en de trainer/leiders leren elkaar 
kennen. 
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De webmasters van de verschillende verenigingen 
hebben de koppen bij elkaar gestoken. Uiteindelijk 
zal één webmaster verantwoordelijk zijn voor de 
communicatie binnen het samenwerkingsverband. De 
persoon gaat aan de slag om de leden, het kader en de 
fans te voorzien van de juiste communicatie rondom het 
de jeugdafdeling van SJO Maasduinen. 

6. COMMUNICATIE 
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UITBREIDING SAMENWERKING   
MAASDUINEN ST NAAR SJO MAASDUINEN 


