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Prestatie is mooi, plezier is belangrijker 

   
Plezier & Prestatie 
Met plezier verzorgd voetballen is het uitgangspunt. Door het plezier 

in het voetballen te stimuleren blijven de huidige vrouwelijke leden 

behouden en zullen er meer leden bijkomen. Dit zal de kwaliteit en dus 

prestatie verhogen. 
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STRATEGIE MEIDEN- EN 

VROUWENVOETBAL RKVV 

MEERBURG 
PRESTATIE IS MOOI, PLEZIER IS BELANGRIJKER 

 

VOORWOORD 
Voor u ligt het strategisch plan ‘meiden- en vrouwenvoetbal’ van RKVV MEERBURG. Inmiddels 

heeft de vereniging bijna 150 vrouwelijke leden. Het groeiende aantal leden versterkt de 

noodzaak voor een strategie op korte en lange termijn. Dit strategisch plan zal meer 

duidelijkheid geven en de basis vormen bij beslissingen in het heden en nabije toekomst. Zo 

willen wij ook strategisch aansluiting vinden bij het KNVB-ontwikkel programma meiden- en 

vrouwenvoetbal. Voor onze regio zullen we dan de eerste zijn ten opzichte van de 16 

verenigingen die, binnen een straal van 8 kilometer, zich om ons heen bevinden. (Zie bijlage: 

ontwikkelingsprogramma meiden- en vrouwenvoetbal KNVB). 

 

Meer diversiteit 

 
Op verschillende gebieden komt het de vereniging ten goede wanneer er meer diversiteit 

plaatsvindt. Deze strategie zal, door het als grondhouding in te zetten, een bijdrage leveren 

aan een nog betere samenwerking binnen de vereniging en integratie tussen speelsters, 

teammanagers, trainers, commissies en het bestuur. Hierbij gaat het om mannen en vrouwen, 

jongens en meiden. 

 

Meer eenheid 

 
Tevens is deze strategie realiseerbaar en past het binnen het huidige (sportieve) beleid en de 

cultuur van de vereniging. Daarom zal deze strategie een substantieel onderdeel gaan 

uitmaken van het bestaande strategisch "voetbaltechnische" beleidsplan van de vereniging. 

De voetbaltechnische coördinator binnen het meiden- en vrouwenvoetbal zal in het 

strategisch kader en technische hart "voetbaltechnische" gaan zitting nemen om hier een 

bijdrage aan te gaan leveren. 

 
Meer plezier 

 
Voor de meiden en vrouwen specifiek zal deze strategie in de toekomst bijdragen aan zowel 

plezier als ontwikkeling van de voetbalkwaliteiten. 
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MISSIE 

 
We hanteren het motto iedere speelster heeft talent, haal eruit wat erin zit” Dit doen wij door: 

• Iedere speelster te waarderen en bij de club te betrekken. 

• Ieders individuele mogelijkheden, wensen en ambities aandacht en ruimte te geven. 

• Positieve, stimulerende en vormende begeleiding te geven. 

• Bekwame trainers kwalitatief goede oefenstof aan te laten bieden. 

• Te streven om per team – leeftijdsgroep een gekwalificeerde trainer te hebben 

(minimaal niveau juniorentrainer KNVB) 

• Respect voor elkaar te hebben. 

 

DOELSTELLINGEN OP KORTE EN LANGE TERMIJN 

Kortetermijndoelstellingen (2020 – 2024) 

1. Verdere ontwikkeling van de kwaliteit van het meiden- vrouwenvoetbal, voor zowel de 

begeleiders als de speelsters. Voorbeelden hiervan zijn trainerscursussen voor 

begeleiders (vrijwillig). 

2. Behouden van talenten, dusdanig dat zij zich kunnen blijven ontwikkelen. Talent ook 

inzetten en ondersteunen t.b.v. het meiden en vrouwenvoetbal. 

3. Samenwerking en saamhorigheid tussen de teams verbeteren en aandachtig blijven 

volgen. 

4. Het behouden en uitbouwen van het aantal meiden- vrouwenleden met minimaal 10% 

per jaar. Vanuit de pupillenleeftijd tot zijinstromers voor de senioren. 

5. Draagvlak creëren binnen de gehele vereniging. Met name op voetbaltechnisch gebied 

zullen de meiden en vrouwen meegenomen moeten worden in bestaande en 

toekomstige plannen. De begeleider die de rol als Technisch coördinator vervult zal hier 

contant aandacht voor vragen. 

6. Invullen van een strategisch kader met de rollen van bestuurslid meiden- en 
vrouwenvoetbal, coördinator meiden en vrouwenvoetbal en voetbaltechnisch coördinator 
meiden- en vrouwenvoetbal, technisch coördinator advies en scouting, die zich bezig gaat 
houden met meiden die binnen de JO voetballen en een PR functionaris meiden en 
vrouwenvoetbal voor de leeftijdscategorie MO13 t/m VR1. Korte lijnen in communicatie 
zijn het uitgangspunt. 

7. Conformeren aan de globale jaarplanning voor een structurele begeleiding van het 

meiden- en vrouwenvoetbal binnen de vereniging voor alle begeleiders en vrijwilligers 
die ieder jaar aan het einde van het seizoen voor het volgende seizoen wordt opgeleverd. 
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Lange termijndoelstellingen (2024 – 2028) 

1. Alle elftallen uit dezelfde leeftijdscategorieën worden begeleid en getraind door een 

gekwalificeerder hoofdtrainer. Deze zal ouders intensief gaan betrekken bij de 

trainingen en begeleiding tot de leeftijd van de MO20. 

2. Monitoren en bijsturen verschillende documentatie zoals introductieboekje, handleiding 

begeleiders en begeleiding van het meiden- vrouwenvoetbal waarin ouders actief 

betrokken zijn, binnen alle leeftijdscategorieën. 

3. Uitbouwen van het aantal meiden- vrouwenleden (10% per jaar) en volwaardige 

teams is alle leeftijdscategorieën (MO13 tot de VR1). In het jaar 2026 zijn er per 

leeftijdscategorie minimaal twee teams actief en is er een 7x7 team voor de 35+ 

vrouwen. In 2028 zal het vrouwenelftal (VR1) in ieder geval in de 3e klasse op 

zaterdag in de top 3 actief zijn. 

4. Vrouwen moeten 100% welkom zijn. Het is lastig een passende plek te vinden omdat 

er nog geen volledige gelijkheid is tussen meiden/jongens en vrouwen/mannen binnen 

de vereniging. Meiden en vrouwen voelen zich hierdoor niet altijd welkom en niet altijd 

als serieuze sporter behandeld. Dat gaat dus veranderen. 

5. Bestuurlijke betrokkenheid; het bestuur heeft het verenigingsstrategieproces volledig in 

gang gezet en neemt hier ook verantwoordelijkheid voor. 
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UITWERKING KORTE TERMIJN 

 
Verdere ontwikkeling van de kwaliteit van het meiden- vrouwenvoetbal, voor 

zowel de begeleiders als de speelsters: 

Om aan dit strategisch uitgangspunt te kunnen voldoen dienen afspraken te worden gemaakt 

over diverse onderwerpen zoals: 

• Geschoolde trainers: dit kan door begeleiding van een gekwalificeerde  

hoofdtrainers met jaren ervaring (“de begeleider”) die de overige trainers begeleiden in 

hun rol en meewerken aan het maken van inhoudelijke trainingsprogramma´s en 

begeleiding van looptraining en samenwerking met sportfysiotherapeuten met algemene 

blessurepreventieve oefeningen. In specifieke behoefte kunnen trainingen of opleidingen 

via de KNVB worden aangeboden. De trainers staan altijd in dienst van het elftal en de 

speelsters. Nooit andersom. De voetbaltechnisch coördinator begeleid dit proces 

• Gebruik van Voetbal Spelersvolgsysteem om “individuele” speelsters als elftallen zowel in 

de winterstop als na afloop van het seizoen te kunnen analyseren. Aan de hand daarvan 

kunnen waar nodig de samenstelling van het elftal worden gewijzigd of 

bestaande elftallen worden verrijkt. Daarnaast worden speelsters jaarlijks individueel 

beoordeeld en met hen persoonlijke ontwikkelpunten vastgesteld voor het komende 

seizoen om aan te werken. 

 

Behouden van talenten, dusdanig dat zij zich kunnen blijven ontwikkelen. 

Tot en met 13 jaar spelen alle meiden standaard in gemengde teams bij de jongens. Vanaf 

de MO13 zal de voetbaltechnisch coördinator MO met de onderbouw coördinator JO de 

nieuwe aanwas voor de MO13 elftallen bespreken en gezamenlijk komen tot doorstroom 

naar het meiden voetbal of handhaving binnen huidige team (talentvolle speelsters) in de 

jongenscompetitie. Mocht een individuele speelster bovengemiddeld talent bezitten dan zal in 

overleg met het individu gezamenlijk worden bepaald wat het beste bij haar past. Dit kan 

zijn door haar te plaatsen in een hogere leeftijdsgroep of haar in te delen in een 

jongensteam. 

 
Dit laatste is alleen zinvol als ze het talent heeft om bij de eerste twee selectie elftallen van 

de desbetreffende leeftijdscategorie van de jongens te spelen. Dit zal altijd in overleg gaan 

met de verantwoordelijke technische stafleden jeugd, betreffende de voetbal technische 

coördinator van de meiden en de jongens en natuurlijk de betreffende ouders van de 

speelster. De verdere begeleiding zal worden opgepakt door de technisch coördinator 

advies en scouting binnen het meiden- en vrouwenvoetbal 
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Samenwerking en saamhorigheid tussen de teams verbeteren en aandachtig 

blijven volgen. 

Onze huidige teams bestaan nu veelal uit kleine “eilanden” en hierdoor kennen we elkaar 

nog niet goed genoeg en is er met enige regelmaat een drempel om met elkaar te spelen of 

te trainen. Ook de geschiedenis met kleine incidenten die nooit zijn besproken of opgelost 

dragen daaraan bij. Dit levert problemen op wanneer er elftallen speelsters te kort komen en 

om ondersteuning van de andere elftallen vragen. Of als er een nieuwe indeling gaat 

plaatsvinden binnen de huidige teams. 

 
Wij zijn inmiddels al gestart met de opzet van een programma maar door meer met elkaar 

te trainen, vroegtijdig te beginnen met samensmelten van de elftallen tijdens activiteiten en of 

toernooien of onderlinge wedstrijden en andere gezamenlijke activiteiten te doen willen we de 

samenwerking en saamhorigheid verbeteren. De begeleiders dienen in ieder geval in 

verband met de gekozen strategie op een lijn te zitten en dat ook als zodanig uit te dragen. 

Niet alleen bij succes maar ook bij teleurstellingen. 

Het behouden en uitbouwen van het aantal meiden- vrouwenleden met minimaal 

10% per jaar. 

 

BEHOUDEN: 
Door ook aandacht te vestigen op het verbeteren van de kwaliteit van het vrouwenelftal (zie 

ook punt 1) en duidelijk de verbinding te maken tussen de junioren en senioren zal ook de 

jeugd, die nu in opkomst is, sneller bij RKVV Meerburg blijven in plaats van de te stoppen met 

voetbal of de overstap te maken naar een andere vereniging in de regio. Het vrouwen 1 van 

de vereniging zal ten alle tijde ondersteund dienen te worden door speelsters van de 

onderliggende teams mocht dit nodig zijn. De hoofdtrainer vrouwen 1 moet hieruit een selectie 

kunnen maken mist 15 jaar en ouder zijn. Ook bij de doorontwikkeling van talentvolle 

speelsters. De trainers van de onderliggende elftallen dienen hier gehoor aan te geven. 

 
Uiteindelijk zullen in elke leeftijdscategorie (zowel junioren als senioren) minimaal twee teams 

actief zijn (Zie doelstelling 3, langere termijn) waardoor leden de keuze hebben uit prestatief 

en recreatief niveau. Hierdoor is er een juiste balans tussen prestatie en plezier. Doordat er 

voor ‘ieder wat wils is’ (lees: maatwerk), zullen meiden minder snel de keuze maken om te 

stoppen. Ook de uitdaging om debuut te maken bij vrouwen 1 draagt daar aan bij. 

 

UITBOUWEN: 

Organiseren van vriendinnendagen (KNVB-draaiboek beschikbaar), actief leden gaan 

werven op scholen, bij schoolvoetbaltoernooien en middels flyers. Ook enthousiaste verhalen, 

wedstrijdverslagen en foto´s op de Meerburg website, sociale media zal het werven van 

leden bevorderen. Maar vooral de persoonlijke benadering van de begeleiders van het 

meiden- vrouwenvoetbal is essentieel in de snelle ledenaanwas in de toekomst. 
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Om de ledenwerving te stimuleren en te bevorderen zal er een meiden- en vrouwenvoetbal 

commissie (CMV) in het leven worden geroepen. Deze commissie zal voornamelijk binnen de 

sociale media, sociale kringen, meedenken nieuwe en bestaande ontwikkelingen actief zijn. 

Binnen deze commissie is een vertegenwoordiging van alle elftallen binnen het meiden- 

vrouwenvoetbal aanwezig. 
 

Draagvlak creëren binnen de gehele vereniging 

Het is van ontzettend groot belang om draagvlak te creëren binnen de gehele vereniging. 

Van menigeen is het geen onwil dat zij niet op de hoogte zijn van het toenemende aantal 

meiden en vrouwen en het belang hiervan binnen de vereniging, maar ontbreekt het 

bijvoorbeeld ook aan zichtbaarheid van de meiden en vrouwen op andere plekken binnen de 

vereniging. Zo kunnen speelsters naast het voetbal ook op andere gebieden een actieve rol 

vervullen (bijvoorbeeld door het vervullen van een vrijwilligerstaak zoals het fluiten van de 

lagere elftallen). Tevens zal de meiden- en vrouwenvoetbalcommissie zich gaan bekommeren 

over promotieactiviteiten. Hoe zetten we de meiden en vrouwen op de kaart binnen de rest 

van de vereniging. Denken ze mee over de huidige en toekomstige ontwikkelingen. Van 

belang is dat door het bestuur uitgedragen wordt wat het belang is van deze doelgroep 

binnen de vereniging. Zij vervullen hier een belangrijke rol in. 

 
DIT MOET GEREALISEERD WORDEN DOOR DE VOLGENDE FUNCTIES IN HET 

STRATEGISCH KADER IN HET LEVEN TE ROEPEN: 

• Bestuurslid meiden en vrouwenvoetbal (strategisch verantwoordelijk voor meiden- en 
vrouwenvoetbal binnen de vereniging). 

• Voetbaltechnisch coördinator (onderdeel van technisch hart en tactisch en operationeel 
verantwoordelijk voor de MO13 t/m VR1). 

• Coördinator meiden- en vrouwenvoetbal (tactisch en operationeel verantwoordelijk voor 
MO13 t/m VR1). 

• Technisch coördinator advies en scouting meiden- en vrouwenvoetbal (tactisch en 
operationeel verantwoordelijk voor de begeleiding JO meiden binnen en buiten de 
vereniging). 

• PR functionaris meiden- en vrouwenvoetbal (Strategisch verantwoordelijk voor promotie, 
campagnes, rolmodellen) 

• Commissie Meiden- en Vrouwenvoetbal (CMV adviserend) 

 
Invullen van het strategisch kader (de rollen van coördinatoren meiden- en 

vrouwenvoetbal (MO13 t/m VR1) zoals hierboven vermeld. 

In het seizoen 2021-2022 willen we aan de rol van het bestuurslid meiden- vrouwenvoetbal 

ondersteuning bieden door een voetbaltechnisch coördinator aan te stellen en een coördinator 

meiden- en vrouwenvoetbal die samen de dagelijkse leiding van het meiden- en 

vrouwenvoetbal op zich gaan nemen. Een technisch coördinator advies en scouting en PR-

adviseur worden hieraan ook toegevoegd ter ondersteuning ontwikkeling en groei meiden- en 

vrouwenvoetbal.  
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Alle elftallen uit dezelfde leeftijdscategorieën worden begeleid en getraind door 

een gekwalificeerder (hoofd) trainer door ervaring of diploma’s. 

Wanneer het aantal leden zich nog verder gaat uitbreiden zal de invulling van een 

gekwalificeerde trainer per leeftijdscategorie nodig zijn om de vrijwillige begeleiders (veelal 

ouders die de trainingen geven of het elftal langs de lijn begeleiden) van deze teams te 

ondersteunen bij het trainen en coachen van deze elftallen. De voetbaltechnisch coördinator 

zal zich gaan bezighouden met de juiste invulling en wijze van begeleiding van deze 

gekwalificeerde trainers. 

Monitoren en bijsturen verschillende documentatie zoals Introductieboekje, 

handleiding begeleiders en begeleiding van het meiden- vrouwenvoetbal waarin 

ouders actief betrokken zijn, binnen alle leeftijdscategorieën. 

De aanwezige beschrijvingen voor de begeleiders van het meiden- en vrouwenvoetbal, 

nieuwe leden en huidige ouders zijn nog grotendeels papieren tijgers en wel ontwikkeld maar 

nog onvoldoende bekend bij het grootste deel van de speelsters en bijbehorende ouders. 

Hier zal de komende jaren aan gewerkt worden om dit verder te ontwikkelen. Ook de 

commissie meiden- en vrouwenvoetbal zal in deze ontwikkeling, besprekingen, uitdragen een 

belangrijke rol gaan krijgen. 
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UITWERKING LANGE TERMIJN 

 
Om deze lange termijnontwikkeling meer kracht bij te zetten zal ook het 

strategisch overleg meiden- en vrouwenvoetbal in het leven worden geroepen. Het overleg zal 

conform de jaarplanning worden ingepland met een heldere agenda, actiepunten en 

beslispuntenlijst. Binnen dit overleg nemen deel de coördinatoren meiden- vrouwenvoetbal, 

afvaardiging van de CMV, bestuurslid meiden- vrouwenvoetbal (voorzitter overleg). 

 

Uitbouwen van het aantal meiden- vrouwenleden (10% per jaar) en volwaardige 

teams is alle leeftijdscategorieën (MO13 tot de VR1). In het jaar 2026 zijn er per 

leeftijdscategorie minimaal twee teams actief en is er een 7x7 team voor de 35+ 

vrouwen. In 2028 zal het vrouwenelftal in ieder geval in de 3e klasse actief zijn. 

Dit punt is een op langere termijn uitwerking van de korte termijn punten. Hierin zal de 

borging moeten gaan plaatsvinden van alle lopende maatregelen en processen om 

bovenstaande een succes te maken. Een verdere verdieping van dit punt kan zijn de actieve 

werving van sponsoren die langere periode verbonden willen zijn aan het meiden- en 

vrouwenvoetbal binnen RKVV Meerburg. Dit zal ook een vast agendapunt worden op de 

agenda van het coördinatorenoverleg en CMV. 

 

Trachten om de elftallen qua samenstelling zoveel als mogelijk qua 

leeftijdscategorie bij elkaar te houden, door te selecteren waar nodig en alleen 

verplaatsingen op eigen verzoek toe te staan na overleg coördinatoren. 

Binnen het meiden- vrouwenvoetbal is geen sprake van selectie elftallen. Er is gebleken te 

weinig speelsters binnen RKVV Meerburg te hebben om een goed selectiebeleid te gaan 

ontwikkelen. Ook hebben ervaringen uit het verleden uit gewezen dat dit ook ten koste gaat 

van het speelplezier en persoonlijke ontwikkelingen van speelsters. De echte talenten komen 

bovendrijven en zullen begeleid gaan worden richting een bij hun passend niveau van 

voetbal binnen of buiten de vereniging. De technisch coördinator advies en scouting zal dit in de 

toekomst zorgvuldig gaan monitoren en in overleg met de betreffende speelster en de ouders 

een “persoonlijk” ontwikkelplan gaan invullen. 

 

Bestuurslid meiden- vrouwenvoetbal binnen bestuur Meerburg 
Binnen de vereniging is geen enkel bestuurlijke borging van het meiden- vrouwenvoetbal. Om 

het meiden- en vrouwenvoetbal nog verder te laten groeien is de positionering van het 

meiden- en vrouwenvoetbal binnen de verenigingsorganisatie onvoldoende afgestemd op de 

landelijke groei en ontwikkeling van deze hardst groeiende sport. Daarnaast is er ook geen 

regionale of landelijke vertegenwoordiging voor het meiden- vrouwenvoetbal binnen de 

vereniging waardoor er geen directe aansluiting is met de landelijke ontwikkelingen met de 

KNVB op dit gebied. Ook het delen van noodzakelijke kennis binnen regionale 

voetbalverenigingen die spelen in de meiden- en vrouwencompetitie vindt onvoldoende tot niet 

plaats. 
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Eén van de krachten van een vereniging is het verenigen. Verenigen is echter niet iets wat je 

vast kan pakken. Het is een proces. Door de veranderende samenleving in de afgelopen 100 

jaar neemt de vereniging subtiel andere vormen aan. Het gezamenlijke belang van alle 

individuen in onze vereniging maakt het krachtig. De vereniging is niet zomaar omver te 

duwen. Veranderingen vallen daardoor ook niet snel op, omdat deze vaak een langdurig 

proces zijn. Zowel in positieve als in negatieve zin. Vaak vinden deze veranderingen dan ook 

onbewust plaats. Maar bij een krachtige ambitieuze vereniging als RKVV Meerburg zal ook 

een bestuurder aanwezig moeten zijn die de “toekomstige” verandering positief kan 

beïnvloeden en hier bewust op in te spelen. Zodat ook het onderdeel meiden- vrouwenvoetbal 

binnen de vereniging die plek gaat krijgen die het verdient. 
 

ORGANISATIE MEIDEN EN VROUWENVOETBAL 

 
Achter het meiden- en vrouwenvoetbal bij Meerburg staat een hele organisatie om alles in 

goede banen te leiden. Het is belangrijk een duidelijke organisatie specifiek voor de meiden- 

en vrouwenvoetbaltak vertegenwoordigd is. Op dit moment zien we het volgende 

organigram voor ons. 
 

 

Het streven zal altijd moeten zin om aan te sluiten bij de algemene of jongens structuur. Met 

elkaar zorgen we voor het spelplezier en de ontwikkeling van het meiden- en 

vrouwenvoetbal. Door duidelijkheid te geven over de structuur weet iedereen bij wie hij of zij 

terecht moet bij vragen. Hieronder een overzicht van de verschillende rollen binnen de 

organisatie van het meiden- en vrouwenvoetbal. 
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Bestuurslid: 

Het bestuurslid meiden- en vrouwenvoetbal is verantwoordelijk voor de richting van de 

vereniging op het gebied van meiden- en vrouwenvoetbal. Het bestuurslid schept waar 

mogelijk de kaders waarbinnen iedereen binnen het meiden- en vrouwenvoetbal kan 

bewegen. Daarnaast is hij buiten de vereniging het eerste aanspreekpunt voor externen 

(sponsoren, KNVB, andere verenigingen en overige instanties) als het gaat om het meiden- en 

vrouwenvoetbal. 

 
Om dit mogelijk te maken is hij voorzitter voor het strategisch overleg met de coördinatoren 

volgens een vast periodiek terugkerend overlegschema: 

 

• Technisch coördinator advies & scouting 

• Voetbaltechnisch coördinator meiden- en vrouwenvoetbal 

• Coördinator meiden- en vrouwenvoetbal 

• PR adviseur meiden- en vrouwenvoetbal 

• (Hoofd) trainers MO13 t/m VR1 – hoofdtrainers alleen vanaf MO17. 

• Teammanagers MO13 t/m VR1 

 

Ook om binding te houden met het meiden- vrouwenvoetbal is hij voorzitter van de Commissie 

Meiden- en Vrouwenvoetbal (CMV) en overlegt tweemaal per jaar volgens een vast periodiek 

terugkerend overlegschema 

 

Ledenadministratie: 

De ledenadministratie verwerkt de inschrijving van meiden- en vrouwenleden en voert de bij 

haar aangegeven wijzigingen op het gebied van persoonlijke gegevens door. De 

ledenadministratie informeer het bestuurslid meiden- en vrouwenvoetbal en de coördinatoren 

over de lopende en toekomstige ontwikkelingen. De coördinatoren zijn het eerste 

aanspreekpunt voor de ledenadministratie. 

 
Coördinatoren: 

De coördinatoren zijn na de trainer(s) en teammanager(s) het aanspreekpunt voor ouders, 

speelsters en het verenigingsbeleid meiden en vrouwenvoetbal. Zij creëren, binnen de kaders 

van het beleid, de ultieme omstandigheden ter ondersteuning en professionalisering van het 

meiden- vrouwenvoetbal: 

 

• Communicatie vanuit Meerburg verspreiden | onder de aandacht te brengen 

• Regelen klikgesprekken | inschrijvingen | uitschrijvingen en teamindelingen 

• Bij verplaatsen van wedstrijden contact leggen met wedstrijdsecretariaat en teams. 

• Verantwoordelijk voor materiaal teams zoals kleding, trainingsmateriaal, et cetera. 
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De voetbaltechnische coördinator ondersteunt daarbij ook nog de trainers bij het verbeteren 

van de voetbaltechnische vaardigheden van zichzelf en zijn of haar speelsters. Daarnaast 

begeleidt hij of zij de trainers in hun ontwikkeling en de uitzonderlijk talentvolle meiden. Valt 

in als de trainers niet kunnen trainen. Tevens overleggen zij volgens een vast periodiek 

terugkerend overlegschema met de trainers en teammanagers en zitten ze om toerbeurten 

deze vergaderingen voor. 

 
(Hoofd) trainer(s): 

De (hoofd) trainer(s) zijn het eerste aanspreekpunt voor het team en de coördinatoren. Hij of 

zij draagt zorg voor de ontwikkeling van de speelsters in overeenstemming met de strategie 

meiden en vrouwenvoetbal en stimuleert hun voetbalplezier. De (hoofd) trainer verzorgt 

uiteraard de trainingen en coacht tijdens wedstrijden. Ook nemen zij deel aan de 

besprekingen trainers en teammanagers die volgens een vast schema periodiek worden 

gehouden. Ondersteunen de teammanager bij het organiseren van teamactiviteiten. 

 
De trainer is degene waarvan we verwacht dat hij de begeleiding met zijn speelsters actief 

positief beïnvloedt. Een jeugdspeler is nog jong, die denkt daar niet of nauwelijks over na. Zij 

ondergaan deze relatie vooral. De trainer moet niet alleen overstijgende ideeën over 

voetbal hebben, maar ook over de manier waarop hij zich verhoudt tot zijn speelsters. En niet 

alleen tot de speelsters, maar ook tot hun ouders. 

Teammanager(s): 

De teammanager(s) (die bij voorkeur een vrouw is) zorgt voor alle randzaken rondom een 

team dat buiten de verantwoordelijkheid valt van de trainer(s) zoals: 

• Rij- en/of was schema’s opstellen; 

• Digitaal wedstrijdformulier verzorgen; 

• Kleding beheren; 

• Kantinedienst regelen; 

• Scheidsrechters en/ of grensrechters regelen bij de ouders | verzorgers van de 

speelsters; 

 
Ook het organiseren van een eventuele teamactiviteit wordt vaak door de teammanager(s) in 

overleg met de trainer(s)verzorgt. Ook nemen zij deel aan de besprekingen teammanagers en 

trainers die volgens een vast schema periodiek worden gehouden. 

 

Speelsters: 

De speelsters zijn de belangrijkste personen binnen de vereniging. Zij moeten met plezier 

komen voetballen en hun best doen (100% inzet) tijdens de trainingen en wedstrijden. De 

trainer(s) en teammanager zijn de eerste aanspreekpunten voor de speelster. Onze trainers 

zijn ‘ferme trainers’. Ze zijn niet te streng, want de spelers mogen geen speelbal worden van 

zijn of haar emoties. Maar ze zijn ook niet te soft, want dan worden ze de speelbal van de 

emoties van de speelsters. 
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Ferm wil voor ons zeggen dat ze toegankelijk zijn, maar dat ze wel grenzen stellen bij het 

begeleiden van hun elftal. Ze zijn te beïnvloeden, maar niet totaal beïnvloedbaar. Onze visie 

is helder, maar als iemand met een goed idee komt, staan we daarvoor zeker open. 

 

Deelnemers CMV: 
De speelsters die binnen de commissie meiden- en vrouwenvoetbal deelnemen zijn de daarna 

belangrijkste personen binnen de organisatie omdat zij meedenken en helpen ontwikkelen 

van het meiden- en vrouwenvoetbal. Deze commissie moet een afspiegeling zijn van de MO13 

t/m VR1. In de pilotfase zal gestart worden met alleen VR1 deelnemers om zo de haalbaarheid 

en functioneren te toetsen. Bij succes van deze commissie zullen speelsters (of ouders van speelsters) 

benaderd worden om hieraan deel te nemen. Zij hebben volgens een vast periodiek terugkerend 

overlegschema met het bestuurslid meiden- en vrouwenvoetbal overleg over alle 

onderwerpen die het meiden en vrouwenvoetbal raakt. 

 
Ouders/verzorgers: 

Niet geheel onbelangrijk is de rol van de ouder(s)/verzorger(s). Meiden ontwikkelen het 

beste als ze positief gecoacht worden door ouder(s)/supporter(s). Daarom stimuleren we de 

betrokkenheid van ouders en positief coachen. Ook vragen wij bij iedere seizoenstart van de 

elftallen een actieve vrijwillige rol van ouders om functie en taken in de categorie A en B te 

vervullen conform vrijwilligersbeleid van de vereniging. Hierover staat overigens in het 

introductieboekje en het vrijwilligersbeleid veel informatie over. 
 

TEAMSAMENSTELLINGEN EN PROCEDURE 

 
Met de nieuwe visie van Meerburg om het meiden- en vrouwenvoetbal op de kaart te zetten 

is er ook een bijbehorende indelingsprocedure eraan gekoppeld. Deze indelingsprocedure 

zal gehandhaafd worden en er zullen speelsters van teams wisselen op het moment dat je 

niet meer voldoet aan de gestelde voorwaarden voor dat team. Indien men is ingedeeld zal 

dit in de toekomst niet automatisch inhouden dat je altijd een vast onderdeel van uitmaken 

van dat team. Alleen de hoofdtrainer van vrouwen 1 kan speelsters gevraagd of 

ongevraagd toevoegen uit de onderliggende teams als de situatie dit vraagt zoals het niet 

kunnen beschikken over basisspeelsters van vrouwen 1. Regelmatig zal er een schifting gaan 

plaatsvinden tussen twee of meerdere teams. Dit is afhankelijk aan de indelingsprocedure 

criteria. 

 
Tijdens het seizoen zullen alle speelsters regelmatig getoetst worden aan de 8 criteria punten 

of de speelster nog voldoet aan bijvoorbeeld VR1. Het kan voorkomen dat iemand in de 

MO17 groep of MO20 groep een speelster in de VR1 voorbij is gegroeid. De 

indelingsprocedure is opgebouwd uit 9 punten en moet op nummeringvolgorde worden 

afgewerkt. Dit betekent dus niet wie de meeste punten heeft zit in het eerste elftal van een 

bepaalde leeftijdsgroep, maar wie de meeste punten vanaf 1 op volgorde heeft. 
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Indelingsprocedure: 

 
1. Leeftijd richtlijnen van de KNVB worden gehanteerd: 

Indien een speelster verder is dan haar leeftijdsgenoten wordt er gekeken of 

vervroegd doorschuiven een mogelijkheid is. 

2. Respect naar anderen: 

staf, medespeelsters, tegenstanders, scheids-/grensrechter 

3. Inzet: 

trainingsopkomst, tijdig afmelden, inzet tijdens trainingen/wedstrijden 

4. Samenwerking: 

oog voor medespeelsters, positief samenwerken ook bij fouten 

5. Lerend vermogen: 

coachbaarheid, leergierig zijn, toepassen van getrainde/ besproken situaties 

6. Doorzettingsvermogen: 

niet snel opgeven bij trainingen/wedstrijden, willen winnen in wedstrijden en willen 

leren op trainingen 

7. Concentratie: 

goed uitvoeren van oefeningen, luisteren tijdens uitleg, focus op je taak tijdens de 

wedstrijd, afspraken nakomen in het veld zoals besproken in kleedkamer 

8. Anticiperen: 

herkennen van situaties en vooruit kunnen denken, herkennen van sterktes/zwaktes van 

tegenstander en eigen speelsters. 

9. Individuele voetbalkwaliteit: 

tactisch, technisch, fysiek, mentaal 

 

NIEUWE LEDEN 

 
Een nieuwe speelster, die zich voor of in de loop van het seizoen meldt, zal worden 

uitgenodigd om drie keer mee te trainen bij het laagste team dat past bij haar leeftijd. De 

verantwoordelijke coördinator draagt zorg dat hij/ zij de speelster en ouders uitnodigt voor 

een klikgesprek na de proeftrainingen. Hierna zal de beoogde speelsters een besluit moeten 

nemen om lid te worden, of niet.  

 

Indien ze definitief lid is geworden wordt gekeken in welk team ze het beste past gebaseerd 

op de bovenstaande uitgangspunten. Als het team 16 tot 18 speelsters of minder heeft is dat 

geen probleem en zal ze per direct ook wedstrijden mogen voetballen. 
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Mochten er echter meer dan 18 meiden in het elftal zitten, zal er binnen het betreffende 

elftal geen plaats is dan zal het nieuwe lid eerst alleen maar mee trainen en nog geen 

wedstrijden spelen om te veel wissels te voorkomen. De overweging om training lid + te 

worden zal ook dan worden besproken. Met dat lidmaatschap kan de beoogde speelster 6 

wedstrijden per seizoen mee kunnen voetballen met haar elftal. 

 
De coördinator meiden- en vrouwenvoetbal en de voetbaltechnisch coördinator zullen de trainers 

en ouders inlichten over de uitkomst. We streven ernaar om ieder lid aan het begin van een 

nieuwe competitie of competitiehelft (voorjaars- c.q. najaar competitie) dan definitief in te delen 

bij een team en dus wedstrijd mag voetballen. Gelet op de ervaringen van de afgelopen jaren 

zal deze situatie, tenzij het meiden- vrouwenvoetbal bij RKVV Meerburg exponent gaat groeien, 

niet heel vaak voorkomen. 

 

TRAININGEN 

De trainingen vinden op de velden en tijdstippen plaats, conform de vermelding op het 

actuele trainingsschema en deze staat op de website vermeld van Meerburg. Elk team traint 

maximaal twee keer per week. De wijze waarop en de doelstellingen van de trainingen zijn 

terug te vinden in het handboek (Hoofd) trainers – teammanagers. Deze is ieder seizoen aan 

veranderingen onderhevig en zal altijd als bijlage aan dit strategieplan worden 

toegevoegd. Aparte (afsluitbare) meiden/vrouwen kleedkamers worden beschikbaar 

gesteld. De trainers zullen beschikken over de bijpassende sleutel(s) die voor iedere training 

aan de aanvoerder van het elftal worden overhandigd. 
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WEDSTRIJDEN 
 

Alle wedstrijden worden op zaterdag gespeeld. Ook kan het voorkomen door 

capaciteitstekorten op de velden dat we uitwijken naar de zondag of vrijdagavond bij 

thuiswedstrijden. Omdat er soms speelsters van elkaar geleend moeten worden streven we 

ernaar om de speeltijden zoveel als mogelijk is verspreid te hebben zodat de meiden 

eventueel 2 wedstrijden kunnen voetballen om elkaar te helpen. 

 

Lenen van speelsters 
Indien het aantal fitte speelsters in het team minimaal 12 is wordt er niet geleend van andere 

teams. Indien dit minder is wordt er van een ander team geleend en dan gelden de volgende 

regels: 

1. Het verzoek voor het lenen van een speelster wordt gedaan door de teammanager 

van het betreffende team die een speelster wil lenen aan de teammanager van het 

betreffende elftal. Bij diens afwezigheid de trainer van het betreffende elftal. 

2. Een speelster die geleend wordt speelt maximaal één leeftijdsgroep hoger of lager. 

Dit om de leeftijdskloof en het krachtsverschil (fysiek) zo klein mogelijk te houden. De 

speelster die geleend wordt speelt minimaal een halve wedstrijd. 

3. Het is gewenst (met uitzondering van vrouwen 1, dat is verplicht) om aan de 

vraag te voldoen. Dit zal ook met de meiden moeten worden doorgesproken. 

Verstandig is om hier vooraf al over na te denken en als 

teammanager van je team een lijst te maken wie wanneer beschikbaar wil zijn voor 

een ander elftal. 

4. De coördinator zal altijd worden ingelicht door de teammanager die de speelster 

heeft uitgeleend. 

 
Elk team wordt verzocht om er alles aan te doen om het lenen te voorkomen en er zal dus een 

geldige reden moeten zijn. Bezettingsproblematiek is dus een geldige reden, geen zin is dat 

natuurlijk niet. Daarnaast moet zo snel mogelijk aangegeven worden als een team speelsters 

wil lenen. In principe zijn heel veel zaken vooraf goed te plannen en mogen we allemaal niet 

verrast worden. Het streven is om in ieder geval in het begin van de week voor de wedstrijd 

het verzoek in te dienen. 

SCHEIDSRECHTERS 

 
Door de hoeveelheid van het aantal jongensteams is het steeds moeilijker geworden om (op 

bepaalde tijden) scheidsrechters te vinden. Bovenbouw en vrouwen fluiten 11 tegen 11 

meidenteams en onderbouw fluiten pupillenwedstrijden i.c.m. leeftijd. Hierin zullen ook 

cursussen gegeven moeten worden en actieve begeleiding. Hier is een (groeps-) cursus voor 

beschikbaar. Jaarlijks zullen ervaren scheidsrechters binnen RKVV Meerburg en de KNVB de 

meiden- vrouwenelftallen deze cursus geven en bij de wedstrijd begeleiden. 
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HET BESTUUR KAN FINANCIËLE MIDDELEN TER BESCHIKKING STELLEN OM: 

 
• Alle (hoofd) trainers de mogelijkheid te bieden tot een keer per jaar deelname 

mogelijk te maken aan een KNVB-cursus (kan ook bij de vereniging georganiseerd 

worden). 

• Het kunnen aanstellen van een geschoolde, ervaren, gecertificeerde trainer voor het 

vrouwen 1 elftal, afhankelijk van de eisen die aan deze trainer gesteld worden door 

de kaderleden van het meiden- en vrouwenvoetbal. 

• Geschoolde trainers inzetten bij iedere leeftijdscategorie ter ondersteuning van de 

huidige en nieuwe trainers die de elftallen begeleiden. 

• Begeleiding intern en extern van talentvolle meiden- en vrouwen speelsters binnen de 

jongenselftallen of bij beoogde BVO’s. De technisch coördinator advies en scouting 

heeft intensief contact met deze doelgroep binnen het meiden- en vrouwenvoetbal. 

• Trainingskampen, teamuitjes voor de elftallen, toernooien en een elftal gebonden 

budget van € 250 per jaar. 

• Materialen die het mogelijk maken om trainingen, wedstrijden te kunnen voorbereiden 

en de representativiteit van de elftalbegeleiders en ondersteuners bevorderen. (Te 

denken valt aan wedstrijd en trainingsballen, trainingshesjes, ruimte in het ballenrek, af 

te sluiten kleedkamers, sleutel voor de coördinatoren van het complex en 

verenigingsgebouw, et cetera) 
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TOT SLOT 
 

De reden voor het opstellen van dit strategieplan is dat er binnen het meiden en 

vrouwenvoetbal behoefte bestaat aan een duidelijke en herkenbare organisatie. Het aantal 

vrouwelijke leden groeit dermate en de ambitie om te groeien is sterk aanwezig dat hier een 

strategie voor nodig is die onderdeel moet gaan uitmaken van het algemene beleid van RKVV 

Meerburg. Ook moeten we niet uit het oog verliezen dat de groei niet onbeperkt kan zijn in 

verband met de huidige faciliteiten. Hier hebben echter alle nieuwe leden mee te maken en 

niet alleen de meiden en vrouwenspeelsters. 

 
Het is van belang dat we snel aan de slag gaan met de doelstellingen. Omdat dit het 

eerste strategieplan voor deze doelgroep is die volledig unaniem gedragen wordt door 

alle betrokkenen moeten we dit plan ook goed blijven toetsen. Hierin heeft het bestuur een 

belangrijke functie zolang de vertegenwoordiging van het meiden- vrouwenvoetbal niet 

aanwezig is. Het beheer van het document ligt in handen van de coördinatoren meiden- en 

vrouwenvoetbal samen met de trainingscoördinator meiden -en vrouwenvoetbal. 

 
Laat dit het begin zijn van een sterkere afdeling binnen de vereniging, waar niemand omheen 

kan, maar die ook niemand in de weg staat. Met elkaar zijn we op ons best! Ook de historie 

van het meiden- en vrouwenvoetbal verdiend een strategieplan. In 1983 is bij Meerburg 

gestart met het meiden- en vrouwenvoetbal en nu zoveel jaar laten gaan we die inzet 

belonen door de organisatie binnen Meerburg te borgen. 
 
 

 
 


