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1. Inleiding. 
  
Vanuit de vereniging is er behoefte aan een duidelijk senioren plan. In dit plan staan de 
ambities beschreven, die de voetbalvereniging Mariënberg wil nastreven.  
 
Anders gezegd: wat willen met ons seniorenvoetbal. Wat willen we 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 ook verantwoordelijk voor de uitvoering op hoofdlijnen en coördinatie van het 
seniorenplan.  
 
Want het belangrijkste is dat het seniorenplan ook daadwerkelijk gehandhaafd wordt. Het 
plan zal regelmatig geëvalueerd en indien nodig bijgesteld worden. Het plan valt of staat met 
de leden van de vereniging, die het plan in de praktijk moeten uitvoeren  

2. Uitgangspunten. 
 
Het hoofddoel van onze vereniging is ”voetballen en trainen”. De voetbalsport is de 
hoofdactiviteit van onze vereniging. Het uiteindelijke doel is basisvoorwaarden te scheppen 
om alle leden van de vereniging op een plezierige manier de voetbalsport te laten bedrijven. 
Daarbij we spreken over twee hoofdgroepen: 
 
Prestatiegericht voetbal bij het 1e en 2e    
Prestatie op langere termijn staat centraal.  
 
Recreatief voetbal bij alle overige senioren elftallen.  
Plezier in het voetbalspel staat hier centraal.  
 
3. Doelstellingen. 
 
De algemene doelstelling van V.V. Mariënberg is dat het een vereniging wil zijn waarmee 
spelers/speelsters plezier hebben en een maximale binding hebben zodat men van jong tot 
oud bij de vereniging wil voetballen/ horen.  
 
We kennen een splitsing in prestatie en recreatie voetbal.  
 
3.1 Doelstellingen prestatiegericht voetbal. 
 
1e elftal.  
De doelstelling van het 1e elftal,  
- Zorgen dat we een stabiele 3e klasser blijven. 
 
2e elftal.  
De doelstelling van het 2e elftal:  
Zorgen dat we een stabiele 3e klasser (reserve) blijven. 
  
Voor de prestatie elftallen zorgen we voor een kwalitatief passend kader.  



Doorstroming van JO19. 
Doorstroom moet individueel gericht zijn en gaat voor team belang. De opvang en 
ontwikkeling van jeugdspelers op prestatieniveau moet goed geregeld zijn. 

Bij het streven naar een zo hoog mogelijk niveau mag echter de sfeer en saamhorigheid van 
onze vereniging nooit uit het oog verloren worden. Ieder lid moet los van het niveau zich 
thuis voelen bij onze vereniging. Rekening houdend met de plichten en het beleid van onze 
vereniging 
 
3.2 Doelstellingen recreatie voetbal.  
3e en volgende elftallen + Dames.  
 
Het plezier in de voetbalsport staat centraal. Elke speler/speelster moet op zijn/haar eigen 
niveau het voetbalspel kunnen beoefenen. 
 
Elk lid heeft de mogelijkheid om 2x te trainen in de week.  
Voorwaarde voor het vormen van een recreatieteam:  

• Aanwezigheid van minimaal 16 – 20 spelers.  
• De leider(s) mogen spelend lid zijn, echter dit dienen wel vaste personen te zijn.  
• Een wisselspeler kan als grensrechter fungeren. 
• De vereniging zorgt voor trainingsfaciliteiten. 

 
4. Selectievoetbal. 
 
De prestaties van het eerste elftal zijn vaak medebepalend voor het gezicht van de 
vereniging. Het eerste elftal 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 1e selectie dient als fundament voor de verdere individuele ontwikkeling, 
om als team beter te kunnen presteren. Door duidelijke afspraken met de hoofdtrainer en 
een goede samenwerking met de technische en medische begeleiding, kan er een gezond 
prestatieklimaat neergezet worden waarin plezier en prestatie samengaan. 
 
Het kwalitatief op peil houden en/of verbeteren van het prestatieniveau van de selectie is een 
groepsproces die gebaad is bij,  

• Goede communicatie. 
• Vaste duidelijk afspraken. 
• Juiste opbouw.  
• Doorstroming van getalenteerde jeugdspelers. 
• Teambelang en teamprestatie. 

 
De hoofdtrainer heeft hier een belangrijke rol in te vervullen. Hij heeft de leiding bij de 
ontwikkeling van het individueel en team presteren. Daarbij heeft hij als taak om een gezond 
prestatieklimaat te scheppen. Prestatie staat voorop, maar plezier moet wel degelijk 
aanwezig zijn.  
 
5. Samenstelling. 
 
De selectie voor 1e elftal bestaat uit: max. 18 spelers.  
De selectie voor 2e elftal bestaat uit: max. 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 opleidingsinstituut voor het 1e elftal. Dit team is daarom een mix van 
oudere spelers en jeugdige talenten. Doelstelling hierbij is om te spelen op het hoogst 



haalbare niveau en 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 voor 
prestatievoetbal te gaan.  
 
6. Wedstrijden (aantal spelers). 
 
Voor de wedstrijd op zaterdag worden voor het 1e elftal uit de 1e selectie 11 basisspelers + 
minimaal 3 wissels en, daar waar mogelijk, een reservekeeper aangewezen. Twee wissels 
mogen vooraf geen speeltijd gehad hebben. De derde wissel kan een halve wedstrijd 
gespeeld hebben.  
 
De hoofdtrainer overlegd met de tweede trainer. De hoofdtrainer heeft 
beslissingsbevoegdheid. Verwacht wordt dat dit een samenwerking is tussen de beide 
elftallen en er geen scheiding ontstaat door eigen/elftalbelangen.  
 
De niet geselecteerde spelers spelen in het 2e elftal (basisplaats). Voor de wedstrijd op 
zaterdag worden voor het 2e elftal 13/14 spelers aangewezen. De niet geselecteerde spelers 
uit de 1e selectie aangevuld met de spelers uit de 2e selectie (11 spelers + 2/3 wissels).  
 
Indien nodig zorgt het derde elftal voor een tweede wissel (die eventueel al wel een halve 
wedstrijd heeft gespeeld). Dit in overleg tussen beide trainers. De trainer van tweede heeft 
beslissingsbevoegdheid.  
 
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/wissels. De speeltijd wordt overgelaten aan trainer van tweede.  
 
7. Trainingen. 
 
Alle selectiespelers uit de 1e selectie zijn verplicht om 2 trainingen in de week te volgen. Van 
spelers uit het 2e wordt verwacht dat ze zoveel mogelijk 2x in de week trainen. Spelers van 
de 3e selectie mogen in overleg met de trainer van het tweede dinsdag mee trainen.  
 
Gedurende de voorbereiding zullen er eventueel meer dan 2 trainingen per week zijn.  
 
Selectie keepers krijgen dinsdagavond keeperstraining. 
 
8. Selectiecriteria. 
 
Het selecteren bij de senioren prestatie vindt plaats op basis van één criterium: kwaliteit. 
Hierbij heeft de kwaliteit betrekking op technische, tactische, mentale en fysieke 
kwaliteiten ook de samenhang en samenstelling van de 1e en 2e elftal kan van invloed zijn. 
Het belang van de vereniging staat voorop.  
 
Indien een speler gedurende het seizoen extra progressie maakt, dan moet de mogelijkheid 
aanwezig zijn om hem hoger te laten trainen c.q. spelen.  
 
9. Wisselbeleid. 
 
Spelers van een selectieteam ontwikkelen zich door te spelen. Ze ontwikkelen zich niet 
wanneer ze op de bank zitten. Iedere speler in de selectie krijgt zoveel mogelijk 
speelminuten. Alleen in geval van (langdurige) blessures of disciplinaire schorsingen 
(wangedrag) kan van deze regel worden afgeweken.  
 
Twee wedstrijden achter elkaar op de bank kan niet, tenzij dit met de betreffende speler 
is overlegd. De selectiespeler dient 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 afspraken gelden voor de hele groep en de trainer is verantwoordelijk voor de 
uitvoering ervan.  
 
10. Doorstroming van jeugdspelers naar het seniorenvoetbal. 
 
Dit kunnen we bereiken door:  

• Kwalitatief opvallende jeugd 1x in de week mee laten trainen met 1e / 2e selectie. 
Afhankelijk van de progressie kan later overgegaan worden naar 2x in de week. 

• Af en toe jeugdspelers mee laten spelen met oefenwedstrijden.  
• Een jeugdspeler meenemen naar de wedstrijd en als de wedstrijd het toelaat de 

speler laten spelen. 
• Samenstellen team onder 21 jaar. 

 
Doelstelling doorstroming.  
Jeugdspelers die zich zo ontwikkeld hebben, dat ze op hun eigen leeftijd niveau weinig meer 
bij leren en alles makkelijk afgaat, in een hoger team indelen. Zo krijgen ze meer weerstand 
en worden ze geprikkeld om het maximale er steeds uit te halen. Dit kan gebeuren aan het 
begin van het seizoen of op een ander moment dan het normaal gesproken zou plaats 
vinden. 
 
Een talent mag niet in zijn ontwikkeling geremd worden, omdat het team hem op dat 
moment(zogenaamd) niet zou kunnen missen. Alleen als daardoor teams met te weinig 
spelers komen te zitten, moet er grondig overlegd worden.  

Kortom: “het individuele belang van de speler gaat hier voor het teambelang. Hier plukken 
we later de vruchten van!” 
 
11. Technische structuur. 
 
Voor het slagen van het seniorenplan 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, de rode draad, te bewaken. Hiervoor is een TC verantwoordelijke 
Senioren en een assistent-trainer aangesteld. 
 
Tevens moet er bij overlegsituaties verslaglegging plaats vinden. Dit is wenselijk, omdat zo 
afspraken vastliggen en onduidelijkheden worden voorkomen. Zo waarborgen dat 
overlegsituaties plaats vinden en niet worden uitgesteld c.q. niet doorgaan. 
 
De TC verantwoordelijke Senioren zorgt voor het uitvoeren van de noodzakelijke 
overlegsituaties. Hij maakt een schema en voert dit uit.  
 
Functieomschrijvingen:  
 
TC verantwoordelijke Senioren. 

• Is aanspreekpunt voor de technische staf van alle senioren. 
• Bewaakt de werkomstandigheden.  
• Waakt over de door de vereniging nagestreefde doelen m.b.t. tot het 1e en 2e.  
• Geeft terugkoppeling en adviserende voorstellen omtrent benoeming en ontslag van 

trainers, teamleider, leiders, verzorgers en grensrechters.  
 
 
 
 
 
 



 
Assistent-trainer. 

•  Is klankbord voor spelers en trainer. 
•  Bewaakt de clubcultuur  
• Zorgt voor optimale werkomstandigheden rondom 1e en 2e selectie.  
• Zorgt samen met de hoofdtrainer en trainers voor samenstelling van 1e en 2e 

selectie.  
• Waakt over de uitstraling van het team en of gedrag van spelende leden en/of 

technische staf.  
• Werkt mee aan minimaal 2 functioneringsgesprekken met TC verantwoordelijke 

senioren per jaar. Hier wordt verslag van gemaakt.  
 
Hoofdtrainer.  

• Draagt mede zorg voor de samenstelling van de 1e selectie.  
• Verzorgt de trainingen van de 1e selectie en coacht het 1e elftal tijdens wedstrijden.  
• Is verantwoordelijk voor het technische-tactische beleid van het 1e elftal. 
• Onderhoudt de contacten met de wedstrijdsecretaris. 
• Regelt vroegtijdig oefenwedstrijden in de voorbereiding, tijdens het seizoen, 

winterstop en uitloop van het seizoen i.s.m. de wedstrijdsecretaris. 
• 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 1e selectie in samenspraak met de 

assistent-trainer en leider van het 1e elftal.   
• Dient te werken conform het seniorenplan.  
• Werkt mee aan minimaal 2 functioneringsgesprekken met TC verantwoordelijke 

senioren per jaar. Hier wordt verslag van gemaakt.  
 

 Trainer 2e elftal. 
• Draagt mede zorg voor de samenstelling van de 2e selectie.  
• Verzorgt de trainingen van de 2e selectie en coacht het 2e elftal tijdens wedstrijden.  
• Is verantwoordelijk voor het technische-tactische beleid van het 2e elftal. 
• Onderhoudt de contacten met de wedstrijdsecretaris. 
• Regelt vroegtijdig oefenwedstrijden in de voorbereiding, tijdens het seizoen, 

winterstop en uitloop van het seizoen i.s.m. de wedstrijdsecretaris. 
• Vervangt indien nodig de hoofdtrainer bij diens afwezigheid.  
• 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 2e selectie in samenspraak met de leiders 

van het 2e. 
• Dient te werken conform het seniorenplan.  
• Werkt mee aan minimaal 2 functioneringsgesprekken met TC verantwoordelijke 

senioren per jaar. Hier wordt verslag van gemaakt.  
 
Trainer Dames elftal. 

• Verzorgt de trainingen van het dames elftal en coacht het elftal tijdens wedstrijden 
(mits anders overlegd).  

• Is verantwoordelijk voor het technische-tactische beleid van het elftal.  
• Draagt zorg voor het hem uitgereikte trainingsmateriaal.  
• Registreert het trainingsbezoek en deelname aan de wedstrijden van het elftal.  
• Draagt zorg voor de organisatie rondom het elftal in samenspraak met de leid(st)er 

van het elftal.  
• Dient te werken conform het seniorenplan.  
• Werkt mee aan minimaal 2 functioneringsgesprekken met TC verantwoordelijke 

senioren per jaar. Hier wordt verslag van gemaakt. 
 



 
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.  
• Dient te werken conform het seniorenplan.  
• Werkt mee aan minimaal 2 evaluatiegesprekken met de TC verantwoordelijke 

senioren per jaar. Hier wordt verslag van gemaakt.  
 
Teamleider.  

• Regelt het vervoer naar uitwedstrijden d.m.v. het maken van een rijschema. 
• Bewaakt het naleven van de afgesproken gedragsregels.  
• Informeert spelers, trainer(s), leider(s), grensrechter en verzorger met betrekking tot 

activiteit en tijdstip van aanwezigheid.  
• Zorgt ervoor dat de spelers de ter beschikbaar gestelde kleding aan het eind van het 

seizoen weer inleveren.  
• Organiseert in samenspraak met de Spelersraad en trainer evt. trainingskampen, 

weekeinden en feestavonden etc. 
• Dient ”praatpaal” te zijn voor spelers en trainers.  
• Vult het digitale wedstrijdformulier in.  
• Ontvangt de scheidsrechter en de tegenstander.  
• Zorgt ervoor dat er geen kleding verloren raakt en dat de kleding gewassen wordt  
• Draagt zorg voor de wedstrijdmaterialen.  
• Dient te werken conform het seniorenplan.  
• Werkt mee aan minimaal 2 evaluatiegesprekken met TC verantwoordelijke senioren 

per jaar. Hier wordt verslag van gemaakt.  
 
Medische begeleiding.  

• Draagt zorg voor het naleven van de afspraken op het gebied van de medische 
begeleiding.  

• De verzorger(ster) is aanwezig op de trainingsavonden (minimaal 1 keer) van de 1e 
selectie.  

• De verzorger(ster) 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 1e en 

2e selectie senioren.  
• Geeft adviezen m.b.t. de hersteltraining van de 1e en 2e selectie.  
• Verwijzing fysiotherapeut.  
• Is verantwoordelijk voor de uitgifte van EHBO-materialen en zorgt ervoor dat de 

EHBO-koffer(s) up-to-date is bijgevuld.  
• Dient te werken conform het seniorenplan.  
• Werkt mee aan minimaal 2 functioneringsgesprekken met de TC verantwoordelijke 

senioren per jaar. Hier wordt verslag van gemaakt. 
 
Spelersraad.  

• Wordt betrokken bij benoeming en ontslag van trainers, leiders, verzorgers(ter) en 
grensrechters van de 1e en 2e selectie.  

• Is verantwoordelijk voor de enquête, wordt aangeleverd door de TC. 
• Vergaderfrequentie: 2x per seizoen.  

 
 
 
 
 



 
12.  Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi. 
 
De prestaties die het 1e elftal levert bij de deelname aan het Protos Weering toernooi, zijn 
vaak medebepalend voor het gezicht van de vereniging. Het is een zaalvoetbaltoernooi dat 
tijdens de winterstop ontzettend leeft. Daarom dient er gestreefd te worden naar een zo hoog 
mogelijk voetbalniveau, waarbij de prestatie centraal staat.  
 
Dat betekent deelname met de beste spelers binnen de daarvoor geldende Protos regels. 
Deelname kan alleen als je veldvoetbal lid bent van de club en deel hebt genomen aan een 
competitiewedstrijd van het eerste elftal. 
 
Om de continuïteit en beleving te bewaken is er een Protos trainer aangesteld vanuit de club. 
Niet iedere hoofdtrainer heeft wat met zaalvoetbal. 
 
De Protos trainer is verantwoordelijk voor de samenstelling van de selectie. Samenwerking 
met de hoofdtrainer mag. Beschikbaarheid spelers voor deze selectie gaat in overleg. Er 
wordt gekeken na mogelijkheden om spelers speelgerechtigd te krijgen binnen de afspraken 
zonder het veldvoetbal(lers) hieraan te kort te doen. 
 
Uiteraard blijft Veldvoetbal het belangrijkste en zal het samenstellen van de selectie geen 
problemen mogen opleveren voor de tweede helft van de competitie. 
 
 
13. Jaarplanning. 
 
Het jaarplan voor de senioren is terug te vinden in de jaarplanning.  
 
 
 
 
 
Opgesteld door de Technische Commissie en akkoord bevonden door het Hoofdbestuur van 
V.V. Mariënberg. 
 
 
 
Datum: ………………………….. 
 
 
 
TC: ……………………………….                  HB: ………………………………. 


