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1. Inleiding 

 

In de afgelopen jaren is gebleken dat onze vereniging behoefte heeft aan een duidelijk 

seniorenbeleidsplan. In dit plan staan de ambities beschreven, die de voetbalvereniging 

Makkum wil nastreven. Anders gezegd: Wat willen we met ons seniorenvoetbal. Wat willen 

we met zijn allen bereiken op de verschillende niveaus en wat mogen we van de leden 

verwachten. 

 

Dit plan beschrijft de organisatie rondom het seniorenvoetbal van onze vereniging. 

Het is bedoeld als leidraad voor zowel: bestuur, technische commissie, trainers, leiders, 

verzorgers, grensrechters en spelers. Alle trainers, leiders, verzorgers, grensrechters en spelers 

van de seniorenteams worden geacht dit plan tot zich te hebben genomen, zodat hieraan 

gevolg kan worden gegeven. 

 

De TC is verantwoordelijk voor de uitvoering en de coördinatie van het seniorenplan.  

Want het belangrijkste is dat het seniorenplan ook daadwerkelijk in de praktijk wordt 

gebracht en gehandhaafd wordt. 

  

Het plan zal regelmatig geëvalueerd en, indien nodig, bijgesteld worden. Het plan staat of valt 

met de leden van de vereniging, die naar ieders vermogen het plan in de praktijk ten uitvoer 

moeten brengen. 
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2. Missie en visie 

 

Missie 

De vereniging is van iedereen en voor iedereen. 

Voetballen met elkaar en voor elkaar. 

 

Visie 

De bovenstaande missie willen wij als vereniging bereiken met behulp van een duidelijke 

visie die het hoofdbestuur wil gaan uitdragen. De visie is opgezet met behulp van een aantal 

belangrijke kernwaarden die van belang zijn om de vereniging in stand te houden en te laten 

groeien. Een duidelijke missie en visie zijn nodig om te groeien en ambities waar te maken. 

 

Maatschappelijke functie 

Als bestuur van de v.v. Makkum zijn we ons bewust van de maatschappelijke functie die wij 

hebben. De huidige maatschappelijke kenmerken zijn belangrijk voor een vereniging. Deze 

kenmerken variëren van de economische crisis, vergrijzing en het toenemen van overgewicht 

bij de mensen. We hebben met al deze kenmerken te maken en daarom is het belangrijk om 

daar ook op in te spelen. Daarnaast vinden het belangrijk dat er sociale controle is en dat 

mensen elkaar corrigeren of aanspreken betreft de normen en waarden die binnen onze club 

zijn opgesteld. 

 

Veilig leer leefklimaat 

De vereniging wordt gekenmerkt door ordelijkheid, veiligheid en een redelijk strakke 

organisatie. Leden van onze vereniging zijn betekent dat je naast je rechten ook je plichten 

hebt. De belangrijkste afspraak is dat we elkaar met respect behandelen. Leren binnen een 

vereniging, vraagt om aandacht voor het leefklimaat. Wij proberen met elkaar om te gaan op 

een manier waardoor je leert dienstbaar te zijn en aandacht te hebben voor de ander. De 

vereniging is een plek waar je jezelf mag zijn. Want alleen als je mag zijn wie je bent, zul je 

in de vereniging een veilige sfeer ervaren en dan kan je ook prestaties leveren. Vertrouwen is 

een belangrijk woord in onze vereniging. Wij willen een vereniging zijn waar de leden zich 

vertrouwd en veilig voelen. Daar horen leefregels bij, net als thuis. Veiligheid moet omdat de 

leden anders niet prettig en effectief kunnen leren en werken. 

 

Respect en Fairplay 

Fairplay betekent letterlijk eerlijk spelen. Wij als vereniging staan hier volledig achter en 

willen er ook alles aan doen om dat de senioren mee te geven. Belangrijke voorbeeldfuncties 

zijn hierbij bestuur, trainers en leiders. Als bestuur willen wij de trainers, leiders en spelers 

bewust maken van het belang van fairplay en respect. Niet alleen voor mensen binnen de 

vereniging, maar ook naar andere verenigingen. Dit refereert ook weer aan de normen en 

waarden die eerder werden genoemd. Ook helpt dit aan de uitstraling van de club naar 

omgeving en andere clubs. Voor trainers, leiders en spelers geldt respect en fairplay niet 

alleen binnen de vereniging, maar overal. Een partijtje voetbal verliezen, is zeker niet het 

einde van de wereld. 
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Uitstraling 

De voetbalvereniging Makkum wil positiviteit, verantwoordelijkheid en professionaliteit 

uitstralen. De voetbalvereniging Makkum wil positief overkomen op eigen leden en tegenover 

de buitenwereld. Daarnaast vinden wij als club belangrijk om ook een positieve uitstraling 

naar andere clubs uit te dragen, maar ook naar instanties als de KNVB. Deze uitstraling valt 

onder de verantwoordelijkheid van niet alleen het bestuur, maar ook het individuele lid. Het 

bestuur heeft hier wel een duidelijke voorbeeldfunctie. Door v.v. Makkum op deze manier te 

presenteren wil v.v. Makkum professioneel overkomen. We vinden deze eigenschappen 

belangrijk omdat we leden en niet leden mee willen geven dat voetbal slechts een spel is, en 

niet het allerbelangrijkste in het leven. Daarnaast zorgt deze uitstraling voor een goed imago 

waardoor de club kan doorgroeien en zijn ambities waar kan maken. 

 

Ambitie om te groeien 

De ambities van v.v. Makkum zijn om te groeien als club in kwantiteit en kwaliteit. Dit begint 

bij een goede strategie en structuur. Ten eerste moeten we bepalen wat we willen bereiken 

met zijn allen en hoe we dat dan gaan doen. Vervolgens moeten de juiste mensen de juiste 

functie uitvoeren. Als de functies juist verdeeld zijn, waarborg je kwaliteit, omdat dan ieder 

zijn kwaliteiten wordt benut. We willen de kwaliteit op voetbalgebied verbeteren omdat we 

een hoger voetbalniveau nastreven. We vinden het belangrijk om goede trainers aan te 

trekken die van onze jonge senioren betere voetballers kunnen maken.  

 

Ontwikkeling door innovatie 

De maatschappij staat niet stil, daarom willen wij als vereniging ook niet stil staan. We willen 

inspelen op deze ontwikkelingen. We kijken niet in problemen, maar in kansen. De 

voetbalvereniging Makkum staat altijd open voor nieuwe ideeën. Er mag best gefaald worden, 

als er maar voldoende inzet getoond wordt of als er maar geleerd wordt van fouten. 

Vernieuwing brengt soms problemen met zich mee, het is in die gevallen belangrijk om door 

te zetten en je doelstellingen te bereiken. Op deze manier wil v.v. Makkum kwaliteit 

uitstralen. Spelers, trainers, leiders, TC, maar ook het hoofdbestuur moet kritisch reflecteren 

en evalueren, feedback geven en ontvangen en open staan voor nieuwe ideeën, 

ontwikkelingen en innovatie. Ambitie hebben om beter te worden, constant afvragen wat we 

doen en waarom we dat doen en of we op de goede weg zitten. 

 

Betrokkenheid 

Een vereniging kan niet zonder vrijwilligers. Het bestuur, de leiders, de trainers, de 

scheidsrechters, de mensen die het veld en materialen verzorgen, het kantinebeheer, alles 

wordt bij v.v. Makkum door vrijwilligers gedaan. Daarom kun je nooit genoeg vrijwilligers 

hebben. Bij v.v. Makkum vinden wij het dan ook belangrijk om vrijwilligers te werven, maar 

ook om deze te behouden. We vinden het dan ook belangrijk dat senioren een 

vrijwilligerstaak op zich nemen. Hierbij valt te denken aan scheidsrechter, kantinedienst, 

leider/trainer van een jeugdteam of zitting nemen in een bestuur. Voor ons geldt de regel: 

“Wat je geeft, krijg je terug.” 
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Transparantie en communicatie 

In de vereniging worden veel beslissingen genomen, werkzaamheden uitgevoerd en 

activiteiten georganiseerd. Wij willen als vereniging open en transparant zijn naar onze leden. 

Om onze leden van de v.v. Makkum op de hoogte te houden, wordt gebruik gemaakt van 

vergaderingen, bijeenkomsten, persoonlijke gesprekken en contact via telefoon of e-mail. 

De laatste tijd wordt er veel meer gebruik gemaakt van communicatie via internet, websites 

en sociale media. Vooral de jonge senioren binnen onze vereniging maken veel gebruik van 

sociale media. Wij als vereniging kunnen niet achterblijven en zullen mee moeten gaan met 

de tijd om te kunnen communiceren met de jonge senioren. Het bestuur speelt een belangrijke 

rol in communicatie binnen de vereniging. Het bestuur houdt contact met trainers, leider, 

ouders en spelers. 

 

Inspannen en ontspannen 

Voetbal wordt op verschillende manieren benaderd door onze leden. Er zijn leden die zich 

voor de volle 100% inzetten om hun doel te bereiken, en er zijn ook leden die er voor de 

ontspanning komen. Wij vinden het belangrijk dat er voor beide groepen plaats is binnen onze 

vereniging. Het kan ook prima samen. De voetbalvereniging Makkum is een club waarop 

prestatief, maar ook op recreatief niveau kan worden gevoetbald. We vinden dat als 

vereniging belangrijk omdat de vereniging een vereniging van de mensen is. Er is slechts 1 

voetbalclub in het dorp en daarom moet je meerdere groepen mensen tevredenstellen. De 

invulling hieraan bepaalt het lid zelf. Makkum 1 en Makkum 2 zijn vooral prestatiegerichte 

teams en Makkum 3 is meer een recreatief team. 

 

Plezier en Gezelligheid 

Makkum is een dorp met een actief vereniging en activiteiten bestaan. Daardoor zijn veel 

mensen bekend met elkaar. Als v.v. Makkum willen we dit graag behouden in de vereniging. 

Dat zie je terug in de kantine, op het veld en in het dorp. Het helpt de club ook in het 

enthousiasmeren van (nieuwe) vrijwilligers. Daarnaast is plezier een belangrijk middel om tot 

ontwikkeling te komen. De voetbalclub kan daarom ook worden gezien als ontmoetingsplaats.  

 

Speelwijze 

Bij de voetbalvereniging Makkum prefereren wij het 1-4-3-3 systeem. Alle seniorenteams, 

damesteams en jeugdteams hanteren het 1-4-3-3 systeem.  
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3. Selectievoetbal 

 

De prestaties die de A-selectie binnen v.v. Makkum levert zijn vaak medebepalend voor het 

gezicht van de vereniging. Het eerste elftal van de vereniging vormt daarom dan ook de 

belangrijkste groep m.b.t. prestatievoetbal. Daarom dient er gestreefd te worden naar een zo 

hoog mogelijk voetbalniveau, waarbij de prestatie centraal staat. 

 

Een goede en brede selectie dient als fundament voor de verdere individuele ontwikkeling om 

als team beter te kunnen presteren. Gezamenlijke inspanning, op basis van duidelijke 

afspraken met de hoofdtrainer en een goede samenwerking met de technische en medische 

begeleiding, met als doel een gezond prestatieklimaat neer te zetten waarin plezier en 

prestatie elkaar niet bijten, zijn hierbij noodzakelijke randvoorwaarden. 

 

Het kwalitatief op peil houden en/of verbeteren van het prestatieniveau van de selectie is een 

continu aandachtspunt, dat zoveel mogelijk ondersteund dient te worden door een goede en 

structurele opbouw binnen v.v. Makkum. Voortdurende aanwas van prestatiegetalenteerde 

spelers uit eigen gelederen is het doel dat nagestreefd wordt. 

3.1 Samenstelling 

 

De A-selectie bestaat uit: ca. 18-20 spelers waaronder 2 keepers 

De B-selectie bestaat uit: ca. 16-18 spelers waaronder 2 keepers 

De C-selectie bestaat uit: ca. 16-18 spelers 

 

Het 1e elftal bestaat bij voorkeur uit spelers die intern zijn opgeleid. De vereniging gaat niet 

over tot het aantrekken (lees betaling) van spelers van buitenaf. 

 

Het 2e elftal dient als opleidingselftal voor het 1e elftal. Dit team is daarom een mix van 

oudere spelers en jeugdige talenten. Doelstelling hierbij is om, op het hoogst haalbare niveau, 

jonge spelers op te leiden voor het eerste team. Dit om tot een goede doorstroming te komen 

en om het, voor jonge voetballers, aantrekkelijk te maken om bij v.v. Makkum te voetballen. 

 

Het 3e elftal bestaat uit oudere en jongere spelers. Doelstelling hierbij is om op het hoogst 

haalbare niveau plezierig/prestatief te voetballen. 

 

Voor de wedstrijd op zaterdag worden voor het 1e elftal uit de A-selectie 14 spelers en 

eventueel een reservekeeper aangewezen. De niet-geselecteerde A-selectie spelers spelen in 

het 2e elftal. 

 

Voor de wedstrijd op zaterdag worden voor het 2e elftal 14 spelers aangewezen. De niet- 

geselecteerde spelers uit de A-selectie aangevuld met de spelers uit de B-selectie. De niet-

geselecteerde B-selectie spelers spelen in het 3e elftal. De spelers van het 2e elftal moeten 

incidenteel bereid zijn om het 1e elftal aan te vullen bij een tekort aan spelers. 

 

Voor de wedstrijd op zaterdag worden voor het 3e elftal ca. 17 spelers aangewezen. De niet-

geselecteerde spelers uit de B-selectie aangevuld met de spelers uit de C-selectie. Het 3e elftal 

speelt zoveel mogelijk met een vaste elftalgroep. De spelers van het 3e elftal moeten 

incidenteel bereid zijn om het 2e elftal aan te vullen bij een tekort aan spelers.  
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Alle selectiespelers uit de A-selectie zijn verplicht om 2 trainingen in de week te volgen. Van 

spelers uit de B-selectie wordt verwacht dat ze zoveel mogelijk 2x in de week trainen. 

  

Gedurende de voorbereiding zullen er eventueel meer dan 2 trainingen per week zijn. Op 

dinsdagavond en donderdagavond wordt er in een A- en B-selectie getraind. Keepers krijgen 

éénmaal verplichte keeperstraining per week. 

3.2 Selectiecriteria 

 

Het selecteren bij de senioren prestatief vindt plaats op basis van één criterium: kwaliteit. 

Hierbij heeft de kwaliteit betrekking op technische, tactische, mentale en fysieke kwaliteiten 

en is tevens de samenhang en samenstelling van de 1e en 2e elftal van invloed. 

 

Het belang van de vereniging staat voorop. Indien en speler gedurende het seizoen extra 

progressie maakt, dan moet de mogelijk aanwezig zijn om hem hoger te laten trainen c.q. 

spelen. De trainers en de TC houden in de gaten wel spelers er eventueel in aanmerking 

komen om hoger te trainen. De TC beslist uiteindelijk of dit gebeurt of niet. 

3.3 Wisselbeleid 

 

Spelers van een selectieteam ontwikkelen zich door te spelen. Ze ontwikkelen zich niet 

wanneer ze op de bank zitten. Daarop is het belangrijk om vast te leggen in het seniorenplan 

hoe alle spelers aan spelen toekomen. Iedere speler in de selectie krijgt zoveel mogelijk 

evenveel speelminuten. Alleen in geval van (langdurige) blessures of disciplinaire 

schorsingen (wangedrag) kan van deze regel worden afgeweken. 

 

Een selectiespeler kan twee wedstrijden achter elkaar op de bank zitten, maar de 

selectiespeler dient dan de volgende wedstrijd te spelen, eventueel in een lager elftal.  

Dan moet de speler ook daadwerkelijk spelen. Alleen bij onvoldoende prestatie kan de trainer 

de speler wisselen. Deze wissel moet dan wel door de trainer met de desbetreffende speler 

nabesproken worden. 

 

Deze afspraken gelden voor de hele groep en de trainer is verantwoordelijk voor de uitvoering 

ervan. Bij het aanstellen van een de trainer zal dit met hem besproken worden. 
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3.4 Doorstroming jeugd 

 

Jeugdspelers die zich in de jeugd zodanig ontwikkelen dat ze in hun huidige team als 

uitgeleerd worden beschouwd, moeten nieuwe leerkansen worden aangeboden op een hoger 

niveau met meer weerstand. Dit gebeurt op een ander moment dan normaal gesproken plaats 

zou vinden bij de overgang van de voetbalseizoenen. Dit zal in de TC-senioren besproken 

worden waarbij ook een lid van TJC bij aanwezig zal zijn. Een talent mag niet in zijn 

ontwikkeling geremd worden. Het individuele belang van de speler gaat hier voor het 

teambelang. 

 

Doorstroming van jeugdspelers naar de seniorentak kunnen we bereiken door: 

 A-junioren met potentie na de winterstop 1x in de week laten meetrainen met A- of 

B-selectie. 

 A-junioren mee laten doen met oefenwedstrijden. 

 A-junioren mee laten doen met competitiewedstrijden, daar waar het mogelijk is. 

 

In de TC-senioren worden de selectieteams geëvalueerd. Hierbij staat de vraag centraal, 

welke speler uit de B-selectie of de A1-junioren in aanmerking komen om in een hoger 

selectieteam te gaan spelen en welke speler in een lager selectieteam ingedeeld wordt. 

 

Wanneer een jeugdspeler wordt genoemd die hogerop kan, volgt er een gesprek tussen de 

individuele speler, hoofdtrainer, trainer A1, de TC en de TJC. Hier wordt gesproken over de 

ambitie van de speler en zijn persoonlijke doelstelling. Ook het punt van ontwikkeling op dat 

moment wordt besproken. De speler moet uiteindelijk zelf akkoord gaan met een tussentijdse 

overgang. Dit kan pas na overleg met de ouders van de speler die mogelijk gevolgen in 

sociaal-emotioneel opzicht goed kunnen aangeven. 

 

De hoofdtrainer moet zich realiseren dat de doorstromende jeugdspeler extra aandacht 

behoeft. Ongeacht de gevolgen voor de bestaande selectie. Iedere trainer die bij v.v. Makkum 

in dienst is, is op de hoogte van dit beleid en zal daarom niet voor verrassingen komen te 

staan. 

 

Met de speler die in een lager selectieteam ingedeeld wordt, zal een individueel gesprek 

worden aangegaan door de trainer, waarbij de reden van deze overgang helder en duidelijk 

met hem besproken zal worden. De trainer/leiders van de lagere selectieteams hebben hier een 

belangrijke taak in te vervullen om de mogelijk teleurgestelde spelers goed op te vangen. 
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4. Basis afspraken A- en B-selectie 

 

Wil een A- en B-selectie goed functioneren, dan zullen een aantal basisafspraken moeten worden 

gemaakt, die door eenieder geaccepteerd en aanvaard dienen te worden. 

 

Algemeen 

 Zit je ergens mee op voetbalgebied, bespreek het waar mogelijk eerst met de trainer of 

leider. Kan dit niet of helpt dit niet dan kan de TC een rol spelen. 

 Je hebt respect en waardering voor medespelers, tegenstanders, scheidsrechter, 

grensrechter en publiek. Positieve uitstraling. Je bent het uithangbord van de vereniging. 

 Draag de naam van v.v. Makkum en die van de sponsoren correct uit en wees een 

voorbeeld voor alle jeugdspelers.  

 Voetbal is een teamsport, dus laat het groepsbelang maar vooral ’t plezier voorop staan. 

 Wees positief naar elkaar toe. Afkraken is wel heel makkelijk. Niemand maakt bewust 

een fout. 

 Hou rekening met de club in je privéleven, bijvoorbeeld uitgaansleven en alcohol. Er 

wordt in de A- en B-selectie wel verwacht dat we ergens voor staan. 

 Denk om je rijgedrag. Je hebt de verantwoording over de mensen die bij je in de auto 

zitten. Bij uitwedstrijden is het “samen uit, samen thuis”. 

 Eenieder zorgt ervoor dat de kleedkamers netjes achter gelaten wordt. 

 Donderdagavond na afloop van de training worden teams definitief vastgesteld voor de 

wedstrijd van zaterdag, en brengen trainers spelers hiervan op de hoogte. 

 Een speler zal een aantal maal per jaar benaderd worden om een wedstrijd te fluiten of in 

kantinedienst te draaien. Indien speler verhinderd is moet men zelf voor een vervanger 

zorgen. 

 Zaalvoetbal voor de prestatieteams wordt op trainingsdagen en op de dag vóór de 

wedstrijddag (competitie) niet wenselijk geacht. 

 

Training 

 Afmeldingen voor een training doe je tijdig en alleen bij hoge uitzondering en met een 

goede reden bij de trainer en dit gebeurt alleen telefonisch. (geen SMS of e-mail). 

 Wees tijdig aanwezig voor de training, minimaal 15 minuten voor aanvang. Groepssfeer 

ontstaat meestal in de kleedkamer. 

 Dinsdag vooraf aan de training is er een korte nabespreking van de afgelopen wedstrijd. 

 De A-en B-selectiespelers zijn verplicht om 2 trainingen in de week te volgen. 

 Keepers van de A- en B-selectie krijgen keeperstraining. Hieraan kunnen mogelijk ook 

juniorenkeepers meedoen. Het uitgangspunt is om dit op eenzelfde avond als de 

trainingsavond voor A-en B-selectie te laten plaatsvinden. De keepers kunnen zo zonder 

problemen instromen in de training van de A-en B-selectie, mocht dat wenselijk zijn. 

 Het dragen van scheenbeschermers op de training is verplicht. 

 Spelers zorgen ervoor dat materiaal waarmee getraind wordt ook weer terugkomt. 

 Toon inzet, zoals je traint speel je vaak ook. 

 Loop niet zomaar van training weg, altijd overleg met trainer. 

 Ga altijd voor de bal. Geen domme overtredingen. Blessures in de groep hebben we niets 

aan. 

 Accepteer beslissingen tijdens de partijspelen, dat moet tijdens wedstrijden ook. 

 Geen lange passes en hard schieten voor aanvang van de training i.v.m. blessures. 

 Probeer je werk en studie zo te plannen dat je zo vaak mogelijk kunt trainen. 
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Wedstrijden 

 Niet roken in wedstrijdtenue. 

 Te laat op een wedstrijddag zonder goede reden of vooraf bericht, betekent dat je 

wissel staat. 

 Spelers die op de wedstrijddag wissel staan en hierover uitleg willen, kunnen dit altijd 

vragen aan de hoofdtrainer, echter niet op de wedstrijddag. Het initiatief hierin ligt dus 

niet altijd bij de trainer(s). 

 Voor spelers uit het 1e en 2e elftal die om wat voor reden niet kunnen spelen 

(blessure/schorsing), is het wenselijk om de thuiswedstrijd van hun elftal te bezoeken. 

 Shirt in de broek en kousen omhoog. Denk om de uitstraling. 

 De basis pakt de warming-up op en de wissels trappen de keeper in. 

 Spreek arbitrage niet tegen, accepteer beslissingen. Pak geen onnodige kaarten. 

 Ga altijd voor de bal. Geen domme overtredingen. 

 Altijd willen winnen! 

 Geef na afloop de tegenstander, scheidsrechter en grensrechters een hand, de wedstrijd 

is voorbij en respect is belangrijk. 

 

Medisch 

 Afmeldingen vanwege een blessure gaan altijd gepaard met bezoek aan de verzorger. 

 De verzorgster zal op dinsdag en donderdagavond op de club aanwezig zijn. 

 Bij de competitiewedstrijd van het 1e elftal zal de verzorgster bij de wedstrijd aanwezig 

zijn. 

 Bij een blessure dien je direct te melden bij je trainer, ruim voor aanvang van de 

training of wedstrijd. Daarna zal in overleg met de verzorger worden beslist hoe verder 

te gaan. 

 Als je geblesseerd bent kom je op de trainingsavond op de normale tijd op de training 

om je te laten behandelen. Dit doe je in overleg met verzorger en trainer. 

 Adviezen van de verzorger dienen strikt te worden nagekomen. 

 Zorg ervoor dat als je verzorgt moet worden, dit voor het trainen en voor de 

wedstrijdbespreking klaar is. Niet meer tijdens de warming-up het veld verlaten of te 

laat komen voor de warming-up. 

 Badslippers bij het douchen is wenselijk i.v.m. de hygiëne. 

 Luister naar je lichaam, als je pijn voelt, geef je dat aan. 

 Mocht er behandeling nodig zijn voor de training of wedstrijd moet je dit overleggen 

met de verzorgster. Zo kan zij ook plannen en iedereen de tijd geven die ze nodig 

hebben. 

 Als je fysiotherapie nodig hebt, neem je zo snel mogelijk contact op met een 

fysiotherapeut en maak je een afspraak voor een behandeling. Zorg dat jezelf fit blijft 

dan houden we de groep compleet. 

 In overleg met de trainer zal er een herstelprogramma worden opgesteld, waarin 

hersteltraining en terugkeer bij wedstrijden wordt besproken.  

 Geblesseerde spelers keren bijvoorkeur terug in een elftal lager dan hun gebruikelijke 

elftal. 
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5. Gedragsregels 

5.1 Algemene gedragsregels 

 Gemaakte afspraken nakomen. 

 Beslissingen scheidsrechter accepteren ook al zijn ze aanvechtbaar. 

 Sportief gedragen in en buiten het veld. 

 Niet vloeken, pesten, schelden of discrimineren. 

 Luisteren en respect tonen tegenover trainers en leiders en vrijwilligers. 

 Niets vernielen en van andermans spullen afblijven. 

 Het is verboden te roken in de accommodatie of op het veld. 

 Denk niet: 'dat doet die ander wel', maar pak het zelf even aan. 

5.2 Gedragsregels voor de senioren 

 Voorbeeldgedrag voor de jongeren. 

 Fietsen, auto's en tassen op de afgesproken plaatsen. 

 Kleedkamer netjes achterlaten. 

 Geen gebruik van alcohol om, langs en op het veld. 

 Verdovende middelen streng verboden. 

 Discipline hebben en verantwoordelijkheidsgevoel tonen. 

 Je mening geven op de juiste plaats en tegen de juiste persoon. 

 Anderen aanspreken die zich niet aan de regels houden. 

5.3 Gedragsregels voor de leiders en trainers 

 Creëren een omgeving en een sfeer waarin de sporter zich veilig voelt en kan 

ontplooien. 

 Vertegenwoordigen v.v. Makkum op een waardige manier. 

 Zijn verantwoordelijk voor het goed omgaan met kleding en materiaal. 

 Ontvangen gasten op de juiste wijze. 

 Laten een wedstrijd niet uit de hand lopen door tijdig maatregelen te nemen. 

 Bestraffen ongewenst gedrag op passende wijze. 

 Nagaan of de kleedkamer netjes is achtergelaten. 

 Spreken supporters aan op ongewenst gedrag. 

 Zijn zich er voortdurend van bewust een voorbeeldfunctie te vervullen. 

 Leren de spelers de gedragsregels. 

5.4 Samenvattend 

 Het v.v. Makkum -belang positief uitdragen. 

 Het teambelang staat centraal, jezelf ondergeschikt maken aan het team en de 

vereniging. 

 Accepteren van beslissingen van derden (scheidsrechters, grensrechters, leiders, 

vrijwilligers, ouders). 

 Kortom: v.v. Makkum leden tonen in woord en gedrag respect voor iedereen. 
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6. Taken en verantwoordelijkheden  

 

Voor het kunnen bewaken van een gerichte aanpak conform het seniorenbeleidsplan is het 

belangrijk om een aantal functies te benoemen en aan te geven wat de taken zijn die bij een 

functie horen. Vanwege mutaties bij de trainers is het lastig om de uniformiteit en continuïteit 

van technische structuur te bewaken. Hiervoor is een centrale coördinatie van de TC van 

belang.  

6.1 Taken van de Technische Commissie (TC) 

 Zorgt voor optimale werkomstandigheden rondom selecties. 

 Is aanspreekpunt voor de technische staf van de selecties. 

 Coördineert de interne en externe scouting teneinde de selecties in kwalitatieve en 

kwantitatieve zin op orde te hebben. 

 Waakt over de door de vereniging nagestreefde doelen met betrekking tot de selecties. 

 Doet het bestuur adviserende voorstellen omtrent benoeming en ontslag van trainers, 

teamleider, leiders, verzorgers en grensrechters. 

 Waakt over de uitstraling van de teams. 

 Organiseert en leidt seniorentrainers/leiders vergaderingen. 

 De voorzitter van de Technische Commissie heeft eventueel zitting in het 

hoofdbestuur en legt daar de verantwoordelijkheid af over de gang van zaken 

waarvoor hij verantwoordelijk is. 

6.2 Taken van de Hoofdtrainer 

 Draagt zorg voor de samenstelling van de A-selectie en overlegt met de B-selectie 

trainer over de samenstelling van de B-selectie. 

 Verzorgt de trainingen van de A-selectie en coacht het 1e elftal tijdens wedstrijden. 

 Is verantwoordelijk voor het technische tactische beleid van het 1e en mede van het 2e 

elftal. Conform het 1-4-3-3 systeem. 

 Geeft de trainer-coach van de B-selectie zo mogelijk richtlijnen. 

 Draagt zorg voor het hem uitgereikte trainingsmateriaal. 

 Registreert het trainingsbezoek en deelname aan de wedstrijden van het 1e elftal. 

 Voert functioneringsgesprekken met spelers (minimaal 1x per seizoen). 

 Draagt zorg voor de organisatie rondom de A-selectie in samenspraak met teammager 

en leider van het 1e elftal. 

 Legt verantwoordelijkheid af aan het bestuurslid Technische Zaken over zijn 

functioneren. 

 Neemt deel aan seniorentrainer/leiders vergaderingen. 

 Dient te werken conform het seniorenplan. 

 Is vooral een people manager, hij inspireert mensen binnen de club en brengt waar 

nodig tegengestelde belangen bij elkaar. 

 Stemt communicatie af op doel en ontvanger. 

 Zet zich in om een beeld te vormen van spelers niet uitkomend in A- of B-selectie 

inclusief A- en B-junioren. 
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6.3 Taken van de Assistent-trainer 

 Vervangt de hoofdtrainer bij diens afwezigheid. 

 Legt verantwoordelijkheid af aan het bestuurslid Technische Zaken over zijn 

functioneren. 

 Neemt deel aan seniorentrainer/leiders vergaderingen. 

 Dient te werken conform het seniorenplan. 

 Draagt zorg voor het hem uitgereikte trainingsmateriaal. 

 Dient ”praatpaal” te zijn voor spelers en trainer. 

6.4 Taken van de B-selectie Trainer 

 Draagt zorg voor de samenstelling van de B-selectie. 

 Verzorgt de trainingen van de B-selectie en coacht het 2e elftal tijdens wedstrijden. 

 Is verantwoordelijk voor het technische en tactische beleid van het 2e elftal en mede 

van het 3e elftal. Conform het 1-4-3-3 systeem. 

 Geeft de trainer-coach van het 3e elftal zo mogelijk richtlijnen. 

 Draagt zorg voor het hem uitgereikte trainingsmateriaal. 

 Registreert het trainingsbezoek en deelname aan de wedstrijden van het 2e elftal. 

 Draagt zorg voor de organisatie rondom de B-selectie in samenspraak met de leider 

van het 2e elftal. 

 Legt verantwoordelijkheid af aan het bestuurslid Technische Zaken over zijn 

functioneren. 

 Neemt deel aan seniorentrainer/leiders vergaderingen. 

 Dient te werken conform het seniorenplan. 

 Verzorgt een prettig leerklimaat en sfeer voor jonge spelers, afvallers uit A-selectie en 

oudere spelers. Is ook een People manager. 

 Stemt communicatie af op doel en ontvanger. 

 Zet zich in om een beeld te vormen van spelers niet uitkomend in A- of B-selectie 

inclusief A- en B-junioren. 

6.5 Taken van de C-selectie Trainer 

 Verzorgt de trainingen van het 3e elftal en coacht het 3e elftal tijdens wedstrijden. 

 Is verantwoordelijk voor het technische en tactische beleid van het 3e elftal. Conform 

het 1-4-3-3 systeem. 

 Vervangt de B-selectie trainer bij diens afwezigheid. 

 Draagt zorg voor het hem uitgereikte trainingsmateriaal. 

 Registreert het trainingsbezoek en deelname aan de wedstrijden van het 3e elftal. 

 Draagt zorg voor de organisatie rondom het 3e elftal in samenspraak met de leider van 

het 3e elftal. 

 Legt verantwoordelijkheid af aan het bestuurslid Technische Zaken over zijn 

functioneren. 

 Neemt deel aan seniorentrainer/leiders vergaderingen. 

 Dient te werken conform het seniorenplan. 

 Stemt communicatie af op doel en ontvanger 
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6.6 Taken van de Keeperstrainer 

 Verzorgt de training van de toegewezen keepers. 

 De oefenstof en eventuele inzetbaarheid van keepers overlegt hij met de hoofdtrainer. 

 Is verantwoordelijk voor het uitgereikte trainingsmateriaal. 

 Is zoveel mogelijk aanwezig bij de wedstrijden. 

 Legt verantwoordelijkheid af aan het bestuurslid Technische Zaken over zijn 

functioneren. 

 Neemt deel aan seniorentrainer/leiders vergaderingen. 

 Dient te werken conform het seniorenplan. 

6.7 Taken van de Grensrechter 

 Is grensrechter bij wedstrijden 

 Legt verantwoordelijkheid af aan het bestuurslid Technische Zaken over zijn 

functioneren. 

 Neemt deel aan seniorentrainer/leiders vergaderingen. 

 Dient te werken conform het seniorenplan. 

6.8 Taken van de Leider 

 Regelt het vervoer naar uitwedstrijden. 

 Bewaakt het naleven van de afgesproken gedragsregels. 

 Informeert spelers, trainer(s), leider(s), grensrechter en verzorger met betrekking tot 

activiteit en tijdstip van aanwezigheid. 

 Regelt vroegtijdig oefenwedstrijden in de voorbereiding, tijdens het seizoen, 

winterstop en uitloop van het seizoen. 

 Zorgt ervoor dat de spelers de ter beschikbaar gestelde kleding aan het eind van het 

seizoen weer inleveren. 

 Onderhoudt de contacten met de wedstrijdsecretaris. 

 Organiseert in samenspraak met de Technische Commissie evt. trainingskampen, 

weekeinden en feestavonden etc. 

 Verzorgt communicatie programmaboekje, clubblad en internet. 

 Is zoveel mogelijk bij één van de trainingen aanwezig. 

 Dient ”praatpaal” te zijn voor spelers en trainers. 

 Vult het wedstrijdformulier in en beheert de spelerspassen. 

 Ontvangt de scheidsrechter en tegenstander. 

 Zorgt ervoor dat er geen kleding verloren raakt en dat de kleding gewassen wordt. 

 Regelt de scheidsrechter bij oefenwedstrijden. 

 Draagt zorg voor de wedstrijdmaterialen. 

 Legt verantwoordelijkheid af aan het bestuurslid Technische Zaken over zijn 

functioneren. 

 Neemt deel aan seniorentrainer/leiders vergaderingen. 

 Dient te werken conform het seniorenplan. 

 

NB: We streven ernaar om twee leiders per team te hebben. 
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6.9 Taken van de Verzorgster 

 Draagt zorg voor het naleven van de afspraken op het gebied van de medische 

begeleiding. 

 De verzorger is aanwezig op de trainingsavonden van de A-selectie en tijdens 

wedstrijden van het eerste elftal. 

 De verzorger draagt zorg voor een acute verzorging en de preventieve 

voorzorgsmaatregelen. 

 Is verantwoordelijk voor de juiste informatie m.b.t. tot de status van blessures. 

 Draagt zorg voor het bijhouden van een medisch attest van de spelers van de club. 

 Verzorgt de hersteltraining van de A- en B-selectie en eventueel A-junioren. 

 Verwijzing fysiotherapeut. 

 Is verantwoordelijk voor de uitgifte van EHBO-materialen en zorgt ervoor dat de 

EHBO-koffer(s) up-to-date is bijgevuld. 

 Legt verantwoordelijkheid af aan het bestuurslid Technische Zaken over haar 

functioneren. 

 Neemt deel aan seniorentrainer/leiders vergaderingen. 

 Dient te werken conform het seniorenplan. 
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7. Overlegsituaties 

 

Er zijn gedurende een seizoen natuurlijk diverse overlegsituaties in diverse samenstellingen. 

Het is ondoenlijk om al deze informele en meer formele overlegsituaties te gaan vastleggen. 

7.1 Trainers/leiders vergadering 

Overlegsituatie voor bespreking van gang van zaken rond de seniorenteams. 

Vergaderfrequentie: 4x per seizoen. Bij dit overleg zijn aanwezig: 

 Technische Commissie 

 Hoofdtrainer 

 Assistent-trainer 

 B-selectie trainer 

 C-selectie trainer 

 Trainer A-junioren 

 Keeperstrainer 

 Grensrechters 

 Leiders 

 Verzorgster 

 Aanvoerders 

7.2 Indelingsvergadering 

Elke donderdagavond na de trainingen worden de wedstrijdselecties ingedeeld voor de 

wedstrijd van zaterdag. Bij dit overleg zijn aanwezig: 

 Technische Commissie 

 Hoofdtrainer 

 Assistent-trainer 

 B-selectie trainer 

 C-selectie trainer 

 Leiders 

7.3 Overleg met spelersraad 

De spelersraad doet de Technische Commissie adviserende voorstellen omtrent het 1e elftal. 

Benoeming en ontslag van trainers, leiders en verzorgers en grensrechters van de A-selectie. 

Organisatorische zaken rondom het 1e elftal. Algemene zaken rondom het 1e elftal. 

Vergaderfrequentie: 2x per seizoen. Bij dit overleg zijn aanwezig: 

 Technische Commissie 

 Spelersraad 

 Aanvoerder 

7.4 Overleg doorstroming A-junioren 

Overlegsituatie voor bespreking van doorstroming van jeugd naar de seniorenteams. 

Vergaderfrequentie: 2x per seizoen (in december en juni). Bij dit overleg zijn aanwezig: 

 Technische Commissie 

 Technische Jeugd Commissie 

 Hoofdtrainer 

 Assistent-trainer 

 B-selectie trainer 

 C-selectie trainer 

 A-juniorentrainer 
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8. Geschillen 

 

Onderlinge meningsverschillen tussen spelers worden in samenspraak met de hoofdtrainer en 

leider uitgesproken. 

 

Meningsverschillen tussen spelers en trainer/leider worden in de TC besproken. Dit moeten 

ernstige problemen zijn zoals bv. discriminatie. Problemen omtrent bv. speelminuten dient 

met de trainer zelf besproken worden. 

 

Meningsverschillen tussen hoofdtrainer en leider(s) worden, in samenspraak met de TC 

besproken. 

 

Meningsverschillen tussen trainer en TC worden, in samenspraak met het hoofdbestuur 

besproken. In die gevallen waarbij in bovenstaande situaties geen consensus wordt gekregen 

beslist het hoofdbestuur. 

9. Trainingsintensiteit 

 

Selectieactiviteiten trainingsuren:  

 Senioren prestatief 2 x 1.5 uur 

 Senioren recreatief 1 x 1,5 uur 

 Keepers 1 x 0,75 uur (specifiek) 

 Elke week wedstrijd of vervangende training/activiteit 

10. Accommodatie en materialen  

 

De A-en B-selectie hebben minimaal een half speelveld ter beschikking op de dinsdag en 

donderdagavondtrainingen. De C-selectie heeft een half speelveld ter beschikking op de 

donderdagavondtrainingen. 

 

Materialen: 

 Per speler 1 bal  

 Voldoende verplaatsbare doelen 

 3 kleuren hesjes 

 Voldoende pionnen en dopjes 

 Voldoende hekjes en touwladders 

11. Nevenactiviteiten 

 

Naast de trainingen en wedstrijden heeft v.v. Makkum een aantal nevenactiviteiten. Deze zijn 

met name bedoeld voor de gezelligheid, clubbetrokkenheid en teambuilding. Deelname is 

wenselijk. 

 

 Startdag A- en B-selectie (augustus) 

 Algemene leden jaarvergadering (november)  

 Nieuwjaarsborrel (januari) 

 Winter trimloop (januari) 

 Vrijwilligersavond (maart) 

 Slotdag (juni) 
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12. Jaarplanning 

 

Augustus (start seizoen) 

Voorbereiding seizoen 

Startdag A- en B-selectie 

Eerste Trainers/leidersvergadering 

 

September 

Start competitie 

 

Oktober 

Overleg met spelersraad 

Week van de scheidsrechter 

 

November 

Algemene jaarvergadering 

Inventarisatie TC inzake contractverlenging hoofdtrainer 

Voorbereiden trainings- en oefenprogramma winterstop 

 

December 

Trainers/leiders vergadering 

Afronding contractverlenging hoofdtrainer 

Trainings- en oefenprogramma en schaduwwedstrijden winterstop definitief samenstellen 

Overleg meetrainen A-junioren  

 

Januari 

Evaluatie van de eerste seizoenshelft in het algemeen 

Inventarisatie TC inzake contractverlenging assistent-trainer en B- en C-selectie trainer 

Nieuwjaarsborrel 

Winter trimloop 

 

Februari 

Trainers/leiders vergadering 

Overleg met spelersraad 

Inventarisatie TC inzake contractverlenging verzorgster en keeperstrainer 

Afronding contractverlenging assistent-trainer en B- en C-selectie trainer 

 

Maart 

Inventarisatie TC inzake contractverlenging van leiders en grensrechters 

Afronding contractverlenging verzorgster en keeperstrainer 

Vrijwilligersavond 

 

April 

Inventarisatie spelers stoppen/doorgaan 

Afronding contractverlenging leiders en grensrechters 

 

Mei 

Laatste trainers/leiders vergadering 
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Juni 

Overleg doorstroming A-junioren 

Definitieve samenstellingen van de selectieteams 

Slotdag 

 

Juli 

Evaluatie van het seizoen m.b.t. de beleidsplannen 

Evaluatie van het seizoen in het algemeen 

Trainings- en oefenprogramma voorbereiding nieuwe seizoen definitief samenstellen 

Voorlichting/kennismakingsbijeenkomst selectieteams 

Overleg met materiaalcommissie betreft inventarisatie materialen 

Bekendmaking leiders/trainers en teamindeling volgend seizoen op website 

 

13. Profiel van een hoofdtrainer 

 

Bij de v.v. Makkum streven wij er naar een geschikte hoofdtrainer bij de vereniging te halen. 

Daarom hebben wij onderstaand profiel geschetst van een hoofdtrainer waar wij naar op zoek 

zijn. 

 

Profielschets 

 

Voetbalvereniging Makkum, uitkomend in de zaterdag 3e klasse A, zoekt m.i.v. het volgende 

seizoen een hoofdtrainer voor de senioren A- selectie, die het maximale uit de spelers haalt, 

zowel individueel als collectief.  

 

Wij verwachten het volgende van onze hoofdtrainer: 

 Diploma TC2. 

 Duidelijke interesse, visie en betrokkenheid t.a.v. het senioren- en jeugdbeleidsplan. 

 Ambitie combineren met samenwerking. 

 Goede communicatieve vaardigheden en representatieve kwaliteiten. 

 Oefenstof duidelijk, enthousiast en positief over kunnen brengen. 

 Verzorgen training op dinsdag- en donderdagavond voor A-selectie + coachen 1e 

elftal op wedstrijddagen. 

 Inpassen jeugdspelers. 

 Hanteren duidelijke speelwijze, passend bij visie v.v. Makkum (1-4-3-3 systeem). 

 Aanwezig bij vergaderingen. 

 Is vooral een Peoplemanager, hij inspireert mensen binnen de club en brengt waar 

nodig tegengestelde belangen bij elkaar. 

 Stemt communicatie af op doel en ontvanger. 

 Zet zich in om een beeld te vormen van spelers niet uitkomend in A- of B-selectie 

inclusief A- en B-junioren. 

 

Als u zich herkent in bovenstaande doelstellingen + verwachtingen en hier op betrokken en 

enthousiaste wijze invulling aan wilt geven, dan zijn wij op zoek naar u en nodigen wij u uit 

voor een sollicitatie (inclusief cv + salarisindicatie). 
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14. Overige zaken 

 

Wasgeld 

Het wasgeld voor de wasvrouw is 10 euro per wasbeurt voor het tenue en 35 euro per 

wasbeurt voor trainingspakken. Dit wordt door de vereniging betaald. De spelers betalen 1 

euro per wedstrijd. Bij de teams waar ook nog warming-up shirts gewassen moeten worden, 

betalen de spelers 1,50 euro.  

 

Reiskostenvergoeding 

Voor spelers die door studie of werk heen en weer moeten reizen om trainingen en 

wedstrijden bij te wonen, is er een reiskostenvergoeding beschikbaar. 

 

Sanctiebeleid vrijwilligerstaken 

Van iedere speler wordt ieder seizoen verwacht dat er een vrijwilligerstaak wordt uitgevoerd. 

Als spelers weigeren een vrijwilligerstaak uit te voeren, volgen er sancties. Spelers kunnen 

bijvoorbeeld geschorst worden voor wedstrijden. Het hoofdbestuur bepaalt de sanctie. 

 

  


