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1. INLEIDING 
 

 
Voor u ligt het beleidsplan van  s.v. O.S.S.’20, hierna te noemen O.S.S.’20. In dit beleidsplan zijn de visie, missie, doelen, kaders 
en uitgangspunten van O.S.S.’20 vastgelegd voor de periode 2021-2024. Dit beleidsplan bevat een duidelijke visie en een daaraan 
gekoppeld beleid. Dit beleidsplan bepaalt de richting die we met O.S.S.’20 op willen en maakt het mogelijk de komende jaren de 
juiste beslissingen te nemen. Hiernaast is het beleidsplan ook te beschouwen als een handleiding voor de organisatie en 
structuur van de vereniging. 
 
Er zijn in het verleden diverse beleidsplannen gemaakt, maar de veranderende samenleving en huidige omstandigheden maakten 
het nodig een nieuw, toekomstbestendig beleidsplan op te stellen. Onder andere de deelname aan het Kwaliteit & Performance 
programma van de KNVB en het tijdsbeeld waarin we nu leven hebben de noodzaak van dit beleidsplan duidelijk gemaakt. 
 
Het beleidsplan bestaat uit drie onderdelen waar in hoofdlijnen het beleid voor de komende jaren wordt beschreven. Deze 
onderdelen zijn het voetbalbeleidsplan, overige beleidsterreinen en een actieplan. Voor al deze onderdelen zal ook nog door de 
diverse commissies een meer in detail uitgewerkt plan worden gemaakt.  
 
Rapportage over de voortgang van het beleidsplan vindt plaats via updates via de website en social media. 
 
Wij hopen dat dit beleidsplan een basis kan leggen voor een mooie toekomst van onze geweldige vereniging.  
 
Bestuur s.v. O.S.S.’20
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 2. ALGEMEEN 
 

 
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de missie, visie en doelstellingen van O.S.S.’20, het fundament van de vereniging. Tevens 
wordt de huidige situatie, de organisatiestructuur en de taken en verantwoordelijkheden beschreven. 

 

2.1 Missie, visie en doelstellingen 
 

2.1.1 Missie (waar staan we voor) 
O.S.S.’20 is een toonaangevende, gastvrije en maatschappelijk betrokken voetbalvereniging in Oss waar plezier voor iedereen 
voorop staat. 
 
Bij ons kan zowel prestatief als recreatief worden gesport in een familiaire sfeer, waarbij sportiviteit binnen en buiten het veld 
en respect hoog in het vaandel staan. 
 

2.1.2 Visie (waar gaan we voor) 
O.S.S.‘20 is de voetbalvereniging waar iedereen welkom is en zich thuis voelt en plezier de boventoon voert. 
 
Plezier komt tot uiting door ambitieus en resultaatgericht te zijn binnen selectievoetbal, waarbij op een zo’n hoog mogelijk 
niveau wordt gevoetbald door de prestatieve elftallen en waarbij voor niet-selectieteams op een passend niveau kan worden 
gevoetbald. Bij O.S.S.’20 is iedereen welkom! 
 
Onze vereniging is goed georganiseerd en straalt gastvrijheid en professionaliteit uit. Voorwaarden hierbij zijn: 
Verenigingsgevoel met open en transparante communicatie, de juiste mensen op de juiste plek, het hebben en onderhouden van 
een financieel gezonde organisatie, een positief imago, het open blijven staan voor de wereld om ons heen en het hebben van 
goede relaties met belanghebbende partijen. 

 
2.1.3 Doelstellingen 

O.S.S.‘20 is een vereniging die enerzijds zich zal richten op prestatief voetbal en anderzijds op recreatief voetbal. Hierdoor is het 

voor iedereen mogelijk om op zijn niveau wekelijks te kunnen voetballen door: 

a. Deel te nemen aan de door de KNVB georganiseerde of goedgekeurde competities en seriewedstrijden; 

b. Evenementen te organiseren; 

c. Onze accommodatie te onderhouden en in stand te houden. 

 
De statuten van de vereniging zijn bepalend voor de speelruimte die in acht genomen dient te worden met betrekking tot het te 

formuleren beleid. De toekomstvisie van het bestuur zal hiermee rekening moeten houden. 

 

Speerpunten: 
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2.2 De vereniging op dit   moment 

O.S.S.‘20 is een grote vereniging met bijna 1.000 leden en heeft als thuisbasis sportpark de Rusheuvel in Oss. Ons complex 

bestaat uit 4,8  velden (1 kunstgrasveld delen we met de buren van RKVV DESO), waarvan 3 kunstgrasvelden met 

wedstrijdverlichting met daartussen een mooi clubhuis. Een tribune aan het hoofdveld completeert het geheel. Ruim 60 

senioren-, junioren-, en pupillenteams, kabouters en een G elftal spelen hier wekelijks hun wedstrijden en er wordt  iedere werkdag 

getraind. De vereniging drijft op de vrijwilligers die doordeweeks trainingen verzorgen, schoonmaken, zorgen dat de kantine open 

is, etc. Ook in het weekend zijn uiteraard een groot aantal vrijwilligers actief variërend van leider, scheidsrechter, het verzorgen van 

de ballen tot het wassen van de shirts. Kortom: een grote club mensen die hun ziel en zaligheid stoppen in de leukste vereniging 

van Oss. 

 
 

2.3 Organisatieschema 
Het hoogste orgaan binnen O.S.S.‘20 is de Algemene Ledenvergadering (ALV). Zij komen minimaal één keer per jaar (in het 

najaar) bij elkaar. De ALV is toegankelijk voor alle leden, leden van 18 jaar en ouder hebben het recht te stemmen. De 

bevoegdheden van de ALV zijn statutair vastgelegd. Het hoofdbestuur wordt gekozen door de leden in de ALV. Het hoofdbestuur 

is eindverantwoordelijk voor het functioneren van de vereniging. De overige commissies zijn ondersteunend in taken om het 

beoefenen van de voetbalsport en het bevorderen van het verenigingsleven mogelijk te maken. Het hoofdbestuur is 

richtinggevend in het beleid. Binnen de door het bestuur gestelde kaders kunnen de commissies zelfstandig hun taken verrichten.  

 
De algemene leiding van de vereniging is in handen van de voorzitter. De secretariële taken worden uitgevoerd door de 
secretaris. De financiële administratie wordt verzorgd door de penningmeester. De voorzitter, secretaris en penningmeester en 
de bestuursleden algemeen vormen het dagelijks bestuur van het hoofdbestuur.  

 
Afbeelding 1: Organisatieschema 

  



 6 Versie februari 2021

 

Toelichting op het organisatieschema: 

Het hoofdbestuur legt verantwoording af aan de ALV. De samenstelling van het hoofdbestuur is momenteel als volgt: 

1. Voorzitter 

2. Secretaris 

3. Penningmeester 

4. Voetbalzaken (vacant) 

5. Bestuurslid algemeen 

6. Bestuurslid algemeen  
 

 
Het organisatieschema van O.S.S.‘20 ziet er als volgt uit:

 

Afbeelding 2: Organisatieschema met commissies 
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 3. NORMEN EN WAARDEN 
 

 
3.1 Algemeen 
O.S.S.‘20 is een vereniging die staat voor op een prettige manier met elkaar omgaan, ieder individueel persoon respecteert, 
geen mensen buitensluit, geen onderscheid maakt in afkomst, geloof, of geaardheid. Bij onze vereniging is iedereen 
welkom die handelt naar deze normen en waarden. De slogan “meer dan voetbal alleen” is tevens een groot goed binnen 
onze vereniging. Uiteraard is de basis het bedrijven van de voetbalsport, prestatief maar zeker ook recreatief waarbij 
plezier en respect voorop staan. Kernwaarden zijn; 
 
s.v. O.S.S.’20 ‘Méér dan voetbal alleen’ 

 
1. Wij hebben respect voor de  leiding 

2. Wij respecteren elkaar en onze  tegenstander 

3. Wij spreken elkaar aan – óók op ongewenst gedrag 

4. Wij helpen elkaar en zijn er voor elkaar 

5. Wij zijn een voorbeeld voor elkaar en voor anderen 

6. Wij discrimineren niet en maken geen onderscheid 

7. Wij leveren een sportieve strijd 

8. Wij voetballen samen met plezier 

9. Wij houden O.S.S.‘20 samen schoon, heel en veilig 

10. Wij zijn trots op  O.S.S.‘20 

 
 

3.2 Vertrouwenspersoon 
Sinds 2018 is er een onafhankelijke vertrouwenspersoon actief met een signalerende, corrigerende en adviserende rol. De 

vertrouwenspersoon rapporteert en adviseert aan het hoofdbestuur (in overleg met / goedkeuring van de betrokkenen). Discretie 

staat voorop!  

 
 
3.3. Ambities 
Op basis van ontwikkelingen zullen we de komende jaren de volgende zaken oppakken: 

1. We zullen een paragraaf opnemen over seksuele intimidatie. 
2. Wij zullen van onze vrijwilligers binnen de jeugd een VOG (verklaring omtrent gedrag) vragen ten einde 

maximale veiligheid voor de kinderen te kunnen borgen. 
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 4. TECHNISCH BELEID 
 

 
 

4.1 Senioren 
 

4.1.1 Algemeen, missie, visie en doelstellingen 
 
Algemeen 
O.S.S.‘20 is een ambitieuze, maar vooral een gezellige, fatsoenlijke en een sportieve respectvolle vereniging. Net als bij onze 
jeugdafdeling geldt ook voor onze seniorenafdeling dat wij d.m.v. dit beleidsplan op een meer gestructureerde en 
professionelere wijze te werk willen gaan. Er wordt onderscheidt gemaakt tussen voetbal met een prestatief karakter en voetbal 
met een recreatief karakter. Op deze wijze biedt de seniorenafdeling zowel talenvolle en ambitieuze (jeugd)spelers als 
recreatieve (jeugd)leden een podium om de voetbalsport te beoefenen op een niveau dat aansluit bij ieders ambities en 
mogelijkheden. 
 

Missie 
De missie van O.S.S.’20 is dat het een vereniging wil zijn waarmee spelers een maximale binding hebben, zodat men van jong 
tot oud bij de vereniging wil voetballen. Doordat er sprake is in een splitsing in de hoofdgroepen prestatief en recreatief 
voetballen zijn ook de doelstellingen op deze manier benaderd. Het hoofddoel van onze vereniging is “voetballen en trainen”. 
De voetbalsport is de hoofdactiviteit van onze vereniging.  
 
Wij kennen dus twee hoofdgroepen namelijk; 
    
A. Prestatiegericht voetbal    
Voor selectie-elftallen staan prestaties op de korte en lange termijn centraal. Prestatievoetbal wordt gespeeld door het 1e en 
eventueel 2e elftal (zaterdag en zondag). Voor de dames moet een prestatie elftal nog ontwikkeld worden (zie onderdeel 4.3). 
 
B. Recreatiegericht voetbal 
Voor niet-selectie elftallen staat plezier in het voetbalspel centraal. Recreatief voetbal wordt gespeeld door alle overige 
seniorenelftallen.    
 

Visie 
De visie van O.S.S.‘20 op de seniorenafdeling is dat iedere speler met plezier kan voetballen, ieder op zijn eigen niveau, zowel 
prestatief als recreatief in een veilige omgeving.  
 
Voor wat betreft de prestatieve teams kan hieraan worden toegevoegd dat het onze ambitie is dat deze grotendeels bestaan uit 
spelers met een O.S.S.‘20 DNA*. Om het selectievoetbal aantrekkelijk te maken faciliteren wij de selectieteams door 
bijvoorbeeld een goed opgeleid technisch kader (hoofdtrainers en (medische) begeleiding), materieel, kleding en sociale 
activiteiten te bieden. Naast het met plezier beoefenen van de voetbalsport vindt ook een actief verenigingsleven plaats voor en 
door seniorenleden. 
 
O.S.S.’20 wil een herkenbaar beleid voeren waarin de “overall” visie breed gedragen wordt. Deze visie bestaat uit:   
• Herkenbaar, aanvallend combinatievoetbal, met een hoog baltempo en een sterk collectief 
• Flexibiliteit en creativiteit blijven mogelijk, doch het bovenstaande principe blijft primair 
• Clubbelang gaat in beginsel voor teambelang 
 
 

* O.S.S.’20 DNA: spelers die al meerdere jaren bij O.S.S.’20 voetballen of gevoetbald hebben 
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Doelstellingen 
Hierbij wordt onderscheidt gemaakt tussen algemene doelstellingen, doelstellingen ter attentie van de prestatieve teams en 
doelstellingen ter attentie van de recreatieve teams. 
 
 

Algemeen 
1. Er wordt plezier beleefd aan de voetbalsport zowel op trainingen als in de wedstrijd 
2. Iedere speler kan voetballen op het niveau dat bij hem/haar past 
3. Naleving van de verenigingsnormen en waarden  
4. Het verrichten van vrijwilligerstaken (bijvoorbeeld als jeugdtrainer, jeugdleider, scheidsrechter, commissie- of  

bestuurslid, bar-/keukendienst) wordt gestimuleerd 
 

Prestatieve pijler 
1. De selectieteams spelen op een zo hoog mogelijk niveau, binnen de financiële kaders 
2. De selectieteams bestaan voornamelijk uit spelers met een O.S.S.’20 DNA. Spelers die geen O.S.S.’20 DNA hebben 

dienen een duidelijke meerwaarde te hebben t.o.v. van spelers met een O.S.S.’20 DNA. Eén en ander is ter beoordeling 
aan de Technische Commissie Senioren (hierna te noemen TCS) en de betreffende selectietrainer 

3. Zondag 1, Zaterdag 1 en Dames 1 (zie onderdeel 4.3) worden aangemerkt als selectieteams. Indien gewenst en mogelijk 
(zowel op basis van kwaliteit als kwantiteit) kan ook een 2e elftal hieraan worden toegevoegd 

4. Er is een voorkeur voor het spelen in een 4-3-3 systeem. Slechts door onderbouwing met steekhoudende en 
zwaarwegende argumenten kan hier van worden afgeweken 

5. Er worden (financiële) middelen beschikbaar gesteld voor het aanstellen van bevoegde en capabele trainers, het hebben 
van voldoende (medische) materialen en kleding en het omgeven van de teams met een adequate organisatie zoals het 
hebben van een elftalleider, grensrechter en een fysiotherapeut/verzorger 

 

Recreatieve pijler 
O.S.S.‘20 wil zeker ook een podium bieden aan seniorenleden die de voetbalsport puur recreatief willen beoefenen. O.S.S.’20 
zal zorgdragen voor een adequate organisatie en materialen/faciliteiten om de voetbalsport te beoefenen. 
 

4.1.2 Organisatie, taken en verantwoordelijkheden 
Het hoofdbestuur is eindverantwoordelijk voor het realiseren van alle randvoorwaarden voor het beoefenen van de voetbalsport 
door seniorenleden bij O.S.S.‘20. Het Bestuurslid Voetbalzaken (vacant) is verantwoordelijk waar het de selectieteams betreft 
en de wedstrijdsecretaris senioren i.c.m. het Bestuurslid Voetbalzaken is verantwoordelijk waar het de recreatieve teams 
aangaat. Hierbij worden normen en waarden zoals sportiviteit en respect in teamverband uitgedragen en bevorderd. 

Afbeelding 3: Organisatieschema senioren 
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Technische Commissie Senioren (TCS)  
Technische Commissie Senioren: bestaande uit: 
Bestuurslid Voetbalzaken, Hoofd Technische Commissie Senioren (HTCS) en twee à drie leden welke een sterke affiniteit 
hebben met selectievoetbal, met voldoende kennis van O.S.S.’20 en de clubcultuur. Deze worden aangesteld door het 
Bestuurslid Voetbalzaken en HTCS. Deze commissie zal afhankelijk van de te bespreken onderwerpen aangevuld worden met 
de Hoofd Jeugdopleiding (HJO) en/of Hoofd Technische Commissie Jeugd (HTCJ). 
 
De TCS gaat over het voetbaltechnische beleid en de voetbaltechnische zaken (organisatiekant). Samenvattend kan gezegd 
worden dat de TCS verantwoordelijk is voor het samenstellen van selectieteams (uiteraard in samenspraak met de 
selectietrainers) en het aanstellen van de juiste trainers van de elftallen. Het benaderen en aanstellen van de juiste 
(gediplomeerde) trainers, verzorgers en leiders en de teamsamenstelling zijn de belangrijkste taken. Het eventueel aanstellen 
van een grensrechter (afhankelijk van welke klasse/divisie gespeeld wordt) hoort daar ook bij.  

 

Overleg- en communicatiestructuur TCS 
De TCS komt minimaal 4x per jaar (september, december, maart en juni) samen. 
 
Twee keer per jaar (december/januari en maart/april) vindt er een uitgebreid overleg plaats van de TCS met de trainers van de 
senioren selectie-elftallen, Hoofdtrainer JO19 (eventueel Hoofdtrainer JO17) en TC JO19/JO17. In dit overleg worden in 
hoofdlijnen de overkomende jeugdspelers besproken, de ontwikkeling van de 1e jaars- senioren, meetrainschema’s en worden 
verbeteringen voor de jeugdopleiding besproken. Het Bestuurslid Voetbalzaken en de HJO zijn gezamenlijk verantwoordelijk 
voor de coördinatie en begeleiding van de doorstroming. 

 

Kleding 
De selectieteams alsmede de recreatieve teams worden gekleed in een representatief voetbaltenue waarbij wordt gestreefd dat 
alle teams zoveel mogelijk worden gesponsord. De begeleiding en trainers van de selectieteams krijgen een representatieve 
outfit. De uitgifte van de kleding is een verantwoordelijkheid van de kledingcommissie, waarbij alle beschikbaar gestelde 
kleding, tassen, tenues, etc. weer moeten worden ingeleverd en in eigendom blijven van de vereniging. De coördinatie hiervan 
ligt bij de verenigingsmanager. 
 

Voetbalmaterialen 
De verenigingsmanager draagt in samenwerking met het aanspreekpunt materialen zorg voor het feit dat er voldoende 
deugdelijk materiaal beschikbaar is om te kunnen trainen en wedstrijden te spelen. 
 

4.1.3 Speelwijze 
O.S.S.‘20 hanteert bij de 1e seniorenteams de speelwijze 4-3-3. Algemeen kan gesteld worden dat een speelwijze afgestemd 
dient te worden op de beschikbaarheid van het spelersmateriaal. Echter door aandacht te geven aan deze speelwijze binnen de 
jeugdopleiding kan gewerkt worden aan een structurele stroom van spelers die bekend zijn met de speelwijze en de vele 
varianten die het 4-3-3 systeem kent. 
 
Het bewaken en ontwikkelen van de speelwijze is een taak die door iedereen gedragen wordt die betrokken is bij de 
voetbalinhoudelijke onderdelen binnen de vereniging. Het Hoofd Jeugdopleiding en Hoofdtrainers zien erop toe dat de 
speelwijze op de juiste wijze gehanteerd en gedoseerd worden binnen de jeugdopleiding, de TCS en selectietrainers zorgt 
hiervoor binnen de senioren selectieteams. 
 

4.1.4 Ambities 
Bij onderstaande ambities voor de komende beleidsperiode wordt een onderscheid gemaakt tussen de prestatieve pijler en de 
recreatieve pijler: 
 

Prestatieve pijler 
1. Alle selectieteams voetballen op een zo hoog mogelijk niveau 

De doelstelling van het 1e elftal Zondag is in basis om minimaal een stabiele hoofdklasser te zijn waarbij promotie naar 
een hogere klasse altijd de uitdaging zal zijn. Een klasse lager spelen is ook mogelijk. 

 
De doelstelling van het 1e elftal Zaterdag is in basis is om een stabiele 2e klasser te worden waarbij promotie naar een 
hogere klasse altijd de uitdaging zal zijn. Op dit moment is Zaterdag 1 in een opbouwfase (gestart in 2020) en speelt in 
de 4e klasse. Binnen 2 seizoenen is het doel te promoveren naar de 3e klasse en binnen 5 seizoenen vanaf heden 
promotie naar de 2e klasse. 
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2. Alle hoofdtrainers van O.S.S.’20 beschikken over het juiste diploma en kennen bij voorkeur de clubcultuur 
TC3/UEFA C is een minimale vereiste (afhankelijk van niveau) en daar zal op geworven worden.  

 
3. Verbeteren doorstroming jeugdspelers naar selectie 

O.S.S.‘20 heeft als doel met het 1e elftal Zaterdag een stabiele 2e klasser te worden met zoveel mogelijk zelf opgeleide 
spelers. Zondag 1 speelt 3e divisie op dit moment. Hierbij is het van belang de prestatief ingestelde speler met de 
nodige talenten tijdig te laten ‘proeven’ aan het voetballen in de selectie door onder andere jeugdspelers mee te laten 
trainen bij de A-selectie of mee te laten spelen in (oefen)wedstrijden van het 1e of 2e elftal.  
 zie ook technisch beleidsplan jeugd en technisch beleidsplan zaterdagvoetbal 

 
4. Formeren Technische Commissie Senioren 

Op dit moment is er formeel gezien geen TCS. Deze zal samengesteld moeten worden zoals beschreven in 4.1.2.  
 

Recreatieve pijler 
1. Aan niet selectie-teams worden goede faciliteiten beschikbaar gesteld 

O.S.S.’20 vindt het belangrijk dat alle recreatieve teams de mogelijkheid hebben om te trainen en de beschikking hebben 
over de faciliteiten van O.S.S.’20. 

 
2. Behouden van seniorenleden voor de vereniging 

O.S.S.’20 vindt het belangrijk dat leden behouden blijven voor de vereniging. Door een actief verenigingsleven en het 
stimuleren van vrijwilligerswerk probeert O.S.S.’20 haar leden aan zich te binden. 

 

 
4.2 Jeugd 
 

4.2.1 Algemeen, missie, visie en doelstellingen  
 

Algemeen 
De jeugdafdeling is de grootste geleding binnen O.S.S.‘20. Met dit beleidsplan en het nog af te ronden Jeugdvoetbalbeleidsplan 
(JVBP) wordt gekozen voor een meer gestructureerde en professionelere aanpak voor de jeugd. Die moet aansluiten bij het 
ambitieniveau van de vereniging en de 1e seniorenelftallen. Voor het technisch beleidsplan verwijzen wij naar het JVBP. 
  
O.S.S.’20 wil bereiken dat de jeugd met veel plezier bij de vereniging speelt en dat de vereniging positief bijdraagt aan de 
sociale vorming van de jeugd. Hiermee willen wij de jeugd behouden voor de vereniging.  
 
O.S.S.’20 wil voor de jeugd een goede jeugdopleiding bieden, waarbij de ambitieuze en talentvolle jeugd de kans krijgt om onder 
leiding van goede gediplomeerde trainers zichzelf verder te ontwikkelen. Recreatieve jeugdleden moeten ook op hun niveau 
kunnen trainen en op zaterdag de voetbalsport kunnen bespelen. 
 
Hiermee bereikt de vereniging dat de jeugd op een hoger niveau komt te spelen en daardoor gemakkelijker kan doorstromen 
naar de senioren. Rekening houdend met het ambitieniveau van de A-selectie om met grotendeels eigen opgeleide spelers de 
selectie te vormen. Op langere termijn heeft dit een positieve uitwerking op de gehele vereniging. 
 

Missie 
De missie van O.S.S.’20 is dat het een vereniging wil zijn waarmee spelers een maximale binding hebben, zodat men van jong 
tot oud bij de vereniging wil voetballen. Doordat er sprake is in een splitsing in de hoofdgroepen prestatief en recreatief 
voetballen zijn ook de doelstellingen op deze manier benaderd. Het hoofddoel van onze vereniging is “voetballen en trainen”. 
De voetbalsport is de hoofdactiviteit van onze vereniging. 
  
Wij kennen dus twee hoofdgroepen namelijk; 
  
A. Prestatiegericht voetbal 
Voor selectie-elftallen staan prestaties op de korte en lange termijn centraal. Prestatievoetbal wordt gespeeld door de 
selectieteams). Voor de meiden moet een prestatie elftal nog ontwikkeld worden (zie onderdeel 4.3). 
  
B. Recreatiegericht voetbal 
Voor niet-selectie elftallen staat plezier in het voetbalspel centraal. Recreatief voetbal wordt gespeeld door alle 
overige juniorenelftallen. 
 



 13 Versie februari 2021

Visie 
De visie van O.S.S.’20 op de jeugd en jeugdopleiding is dat ieder speler zich met plezier maximaal kan ontwikkelen, ieder op zijn 
eigen niveau, zowel prestatief als recreatief in een veilige omgeving. Naast het met plezier beoefenen van de voetbalsport vindt 
ook een actief verenigingsleven plaats voor en door de jeugdleden. De prestatieve pijler wordt geïntensiveerd en voor ieder 
niveau geldt dat de ontwikkeling van de individuele speler centraal blijft staan. Trainers moeten voldoende worden 
gefaciliteerd. 
 
 

Doelstellingen 
Bij de doelstellingen wordt een onderscheid gemaakt in algemene doelstellingen, doelstellingen binnen de ‘prestatieve pijler’ en 
doelstellingen binnen de ‘recreatieve pijler’. 
 

Algemeen 
1. Er wordt plezier beleefd aan de voetbalsport, zowel op de training als in de wedstrijd 
2. De speler verder ontwikkelen op zijn/haar eigen niveau 
3. Naleving van de verenigingsnormen en waarden  
4. De jeugdspeler bindt zich aan de club (bijvoorbeeld als coach, scheidsrechter, vrijwilliger, etc.) 
5. Een goede en veilige voetbalopleiding bieden voor de jeugd. Iedereen die binnen de vereniging betrokken is bij 

jeugdactiviteiten dient te beschikken over een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) 
 

Prestatieve pijler 
1. Eigen spelers opleiden om door te stromen naar de A-selectie zaterdag of zondag. 
2. De selectieteams voetballen op een zo hoog mogelijk niveau (klasse) om daarmee ook de aansluiting te houden met het 

ambitieniveau van de A-selecties 
3. De selectieteams van O.S.S.’20 spelen in beginsel 4-3-3. Door aandacht te geven aan de speelwijze binnen de 

jeugdopleiding kan gewerkt worden aan een structurele stroom van spelers die bekend zijn met de speelwijze en de vele 
varianten die het 4-3-3 kent. De HJO en TJC in samenwerking met de hoofdtrainers zien erop toe dat de speelwijze op 
de juiste wijze wordt gehanteerd en gedoceerd binnen de jeugdopleiding 

4. O.S.S.’20 zet (financiële) middelen in voor het aanstellen van goede (gediplomeerde) trainers, het hebben van voldoende 
materialen en het omgeven van de teams met een adequate organisatie 

 

Recreatieve pijler 
O.S.S.’20 wil ook in de komende jaren een breed platform bieden aan jeugdspelers die de voetbalsport recreatief willen 
beoefenen. Met name ten aanzien van het dragen van de organisatie en het bewaken en bewaren van de verenigingsnormen en 
waarden en de ‘clubcultuur’ speelt deze groep een belangrijke rol. O.S.S.’20 onderkent dit en de recreatieve teams voorzien van 
een adequate organisatie, voldoende trainers en materialen/faciliteiten om de voetbalsport te beoefenen. 

 
 

4.2.2. Organisatie, taken en verantwoordelijkheden 
De Technische Jeugd Commissie (TJC) is verantwoordelijk voor het realiseren van alle randvoorwaarden voor het beoefenen 
van de voetbalsport door jeugdleden bij O.S.S.’20. Hierbij worden normen en waarden zoals sportiviteit en respect in 
teamverband uitgedragen en bevorderd. Primaire taak van de commissie is het goed laten functioneren van de jeugdteams. De 
commissie adviseert het hoofdbestuur in het jeugdbeleid.  
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Hieronder ziet u de structuur met ingang van het seizoen 2021-2022 (onder voorbehoud van namen): 

 
 

Afbeelding 4: Organisatieschema jeugd 

 

Technische Jeugd Commissie 
De TJC gaat over het voetbaltechnische beleid en de voetbaltechnische zaken (organisatie-kant). Samenvattend kan gezegd 
worden dat de TJC verantwoordelijk is voor het samenstellen (teamindeling) en indelen (klasse) van de elftallen. De TJC brengt 
advies uit aan de HJO ten aanzien van deze zaken. De HJO stelt de juiste trainers aan voor de elftallen. 
 
De TJC bestaat uit: 
1. Hoofd Jeugdopleiding 
2. Hoofd TC Jeugd (vacant) 
3. Technische Commissie JO17-JO19 
4. Technische Commissie JO15-JO16 
5. Technische Commissie JO13-JO14 
6. Technische Commissie JO8-JO12 
7. Technische Commissie MO11-MO17  
 

De HTCJ is de schakel tussen het bestuur en de Hoofd Jeugdopleiding.  

 
De Hoofd Jeugdopleiding (HJO) is verantwoordelijk voor: 

• de status van Lokale Jeugdopleiding te verkrijgen, te behouden en door te ontwikkelen i.s.m. Hoofd K&P programma; 

• het door ontwikkelen van de jeugdopleiding van O.S.S.’20 conform het jeugdvoetbalbeleidsplan; 

• aanstellen, coachen, begeleiden en evalueren van de trainersstaf; 

• het organiseren van overlegstructuren binnen de trainersstaf en Technische Jeugd Commissie; 

• intervisie met de trainers; 

• het periodiek aansluiten bij bestuur voor melden stand van zaken jeugd; 

• aansturen Technische Jeugd Commissie; 

• verantwoordelijk voor het interne (primair) en externe (secundair) scoutingsbeleid; 

• het spelervolgsysteem vanaf het seizoen 2021-2022; 

• contact met het HTCS; 

• het formuleren van en trainbaar maken van een herkenbare speelwijze vanaf JO13 in de geest van O.S.S.’20 1; 

• coachen van de trainers van de JO8-JO19; 

• Coacht The Coach; 

• waarborgt de doorstroom richting de senioren selectie van O.S.S.’20. 
 
 



 15 Versie februari 2021

 
Aanspreekpunt jeugd: 

• organiseren en coördineren vergaderingen en bijeenkomsten aanspreekpunten; 

• opstellen spelregelboek O.S.S.’20; 

• doorgeefluik naar bestuur. 

 
De Technische Jeugd Coördinatoren zijn verantwoordelijk voor: 

• voetbal inhoudelijke zaken; 

• implementeren en uitvoeren het jeugdvoetbalbeleidsplan; 

• periodiek beoordelen jeugdspelers in niet selectie elftallen; 

• aansturing trainers voor het houden van (tussentijdse) gesprekken met spelers; 

• gebruik van spelersvolgsysteem vanaf seizoen 2021-2022; 

• de teamindeling in samenspraak met de trainers; 
 

De HTCJ is verantwoordelijk voor: 

• de juiste balans tussen recreatief voetbal en prestatievoetbal; 

• het geweten van de HJO en Technisch Jeugd Coördinatoren (samen TJC); 

• bewaker van kernwaarden van O.S.S.’20, zoals het zijn van een familievereniging; 

• bewaker van kernwaarden van O.S.S.’20, zoals een club waar iedereen telt; 

• het (ongevraagd) geven van advies aan de leden van de technische commissie jeugd en bestuur. 
 
De aanspreekpunten onderbouw/middenbouw/bovenbouw verzorgt: 

• alle niet-voetbal inhoudelijke zaken, zoals een communicatielijn naar ouders; 

• de inhoud van niet voetbaltechnische zaken voor infoavonden; 

• het luisterend oor om signalen vanuit ouders en spelers te horen; 

• eerste aanspreekpunt voor (nieuwe) jeugdleden. 

 
 

Hoofdtrainers 
Naast de betreffende TJC is de hoofdtrainer per leeftijdscategorie verantwoordelijk voor de voetbaltechnische zaken zoals de 
trainingsstof, trainingsdoelstellingen en trainersbegeleiding. Dit is in samenwerking met het Hoofd Jeugdopleiding. 
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Overleg- en communicatiestructuur 
 

 JUL AUG SEP OKT NOV DEC JAN FEB MAA APR MEI JUN 

Aanspreekpunten: 
- Onderbouw 
- Middenbouw 
- Bovenbouw 
 

 X   X  X   

Trainersbijeenkomsten: 
- Onderbouw 

- Middenbouw 

- Bovenbouw 

   X  X  X    

Technische Jeugd 
Commissie 

  X X X X X X X X X X 

Trainers evaluatie/ 
overleg Selectie teams* 
 

  X   X   X    

Selectieprocedure* 
 

     X   X   X 

Trainers evaluatie/ 
recreatieve teams ** 

    X    X    

Hoofd Jeugdopleiding 
met adviesorgaan 

  X X X X X X X X X X 

 

Toelichting overleg- en communicatiestructuur: 

• Algemeen Overleg Aanspreekpunten: alle niet voetbaltechnische zaken -> aanspreekpunten met aanspreekpunt Jeugd 

• Trainersbijeenkomsten: bespreken teams, lopende zaken, overhevelen spelers -> HJO met trainers 

• Technische Jeugd Commissie: lopende voetbaltechnische zaken 

• HJO met adviesorgaan: hierin worden de trainerscursussen, begeleiding trainers, trainingsstof, etc. besproken. De 
frequentie wordt nader bepaald. 

  
* De TJC vergadert minimaal 3x per seizoen over zaken zoals teamindeling, spelersbeoordelingen, meetrainschema’s, speler-
volgsysteem, trainers etc.  
** HJO met trainers recreatieve teams 

 

Voorbeeld: Augustus: voorbereiding van het seizoen • Oktober: voortgang • December/Januari: voortgang en voorbereiding 

teamindelingen • Maart: tussenstand teamindelingen • Mei/Juni: afronding seizoen. Het HJO adviseert het bestuur uiterlijk 1 
mei over de teamindeling van de nieuwe selectieteams, en uiterlijk 31 mei over de indeling van de overige teams. Publicatie van 
de nieuwe teamindelingen zo snel mogelijk na deze adviezen. 

 

Geschillen 

• Onderlinge meningsverschillen tussen spelers worden bij voorkeur in samenspraak met de hoofdtrainer en leider besproken 
en opgelost;    

• Meningsverschillen tussen spelers en trainer/leider over bijvoorbeeld speelminuten en het opstellingsbeleid dienen met de 
trainer zelf besproken worden. Wanneer er geen oplossing wordt gevonden zal het HJO betrokken worden; 

• Meningsverschillen tussen hoofdtrainer en leider(s) worden besproken met het HJO; 

• Meningsverschillen tussen trainer en Technisch Commissie worden besproken met het HJO; 

• In gevallen waarbij geen consensus wordt gekregen beslist het Bestuurslid Voetbalzaken;   

• In alle gevallen geldt dat betrokkenen geen uitlatingen doen betreffende de geschillen in de media (met name social 
media).   
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Kleding 
De jeugd wordt gekleed in een representatief voetbaltenue gefaciliteerd door de vereniging. Eventuele sponsoren wordt 
verzocht om andere kleding te faciliteren, bijvoorbeeld tassen, trainingspakken en/of presentatiepakken. 
 
Alle trainers en leiders (maximaal 1 per team) krijgen een trainingsjas, de trainers van selectieteams krijgen tevens een 
trainingspak.  
 
Per team wordt er aan het begin van het seizoen een teamtas verstrekt tegen betaling van een borg. De uitgifte hiervan is een 
verantwoordelijkheid van de kledingcommissie i.s.m. de verenigingsmanager waarbij alle beschikbaar gestelde kleding, tassen, 
tenues, etc. weer moeten worden ingeleverd en in eigendom blijven van de vereniging.  
 

Voetbalmaterialen 
De verenigingsmanager zorgt dat er voldoende deugdelijk materiaal beschikbaar is om te kunnen trainen en wedstrijden te 
spelen. De samenstelling valt onder de verantwoordelijkheid van de verenigingsmanager in samenspraak met het HJO. 
 

 
4.2.3 Ambities 
 

Algemeen 
1. O.S.S.’20 heeft kennis van de jeugdspelers en hun ontwikkeling 

Het kennen en volgen van de jeugdspelers binnen de vereniging is een belangrijk aandachtspunt. Door zicht te hebben in 
de mogelijkheden en onmogelijkheden en de omgeving (zoals gezin en school) van een speler kan de juiste aandacht en 
focus aangebracht worden voor de ontwikkeling van een individuele speler. Om dit te ondersteunen is een speler-
volgsysteem aangeschaft eventueel in combinatie met het video-analyse systeem. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt 
van een Persoonlijk Ontwikkelings Plan (P.O.P.) per speler waarin hij of zij zijn of haar eigen ontwikkeling kan aangeven 
en volgen. 

  
2. O.S.S.’20 voldoet aan het lokale niveau van het Kwaliteit & Performance model van de KNVB  

O.S.S.’20 neemt deel aan het K&P-model van de KNVB om hiermee te jeugdopleiding verder te verbeteren. Er wordt 
getoetst op diverse criteria waaraan moet worden voldaan om het predicaat ‘lokaal niveau’ te kunnen behalen. 

 
3. Het opstellen van een Jeugdvoetbalbeleidsplan als verdere uitwerking van dit beleidsplan 

Het JVBP wordt opgesteld ter verdere uitwerking van de uitgangspunten die in dit beleidsplan staan beschreven om een 
meer professionelere aanpak van de jeugdopleiding te bereiken met een heldere visie en uitgangspunten per 
leeftijdscategorie. Dit betreft met name een aanvulling op het voetbaltechnisch beleid. 

 
4. Intensiveren regionale samenwerking 

O.S.S.’20 blijft de samenwerking zoeken met de omliggende clubs binnen de regio op bijvoorbeeld het gezamenlijk 
organiseren van trainerscursussen, deelname aan clinics, kennisuitwisseling enz. 

 
5. Verbeteren talentidentificatie d.m.v. interne scouting 

Gelet op de grootte van de jeugdafdeling en ondanks het zorgvuldige proces van de teamindeling kan het gedurende het 
seizoen zich voordoen dat spelers zich snel ontwikkelen en toe zijn aan een hoger niveau. Hierin kan de interne scouting 
een rol spelen door deze spelers te signaleren waarbij er ook nadrukkelijk aandacht moet zijn voor mentale en fysieke 
weerbaarheid. In samenspraak met betreffende leiders en trainers, speler en eventueel ouders wordt de speler de 
gelegenheid gegeven op een hoger niveau te gaan spelen. De interne scouting heeft hierin een bindend advies, waarvan 
alleen met zwaarwegende argumenten kan worden afgeweken. 

 
6. Organiseren van nevenactiviteiten  

O.S.S.’20 organiseert diverse nevenactiviteiten die er enerzijds erop gericht zijn spelers zichzelf te ontwikkelen en 
anderzijds spelers te binden aan de vereniging waarbij plezier wordt beleefd aan de diverse activiteiten buiten de 
reguliere trainingen en wedstrijden om. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de Football Talent Academy (FTA), 
Clubvoetbaldagen en het taartentoernooi. 

 
7. Intensiveren begeleiding hoofdtrainers en trainers 

Vanuit de visie dat betere trainers en betere trainingen ook resulteren in hogere kwaliteit van het voetbal en voetballers 
willen wij trainers intensiever begeleiden en faciliteren denk hierbij aan het Coach the Coach traject, het aanbieden van 
TC3/UEFA C/UEFA Youth opleidingen en het opleiden tot pupillen / junioren trainer van de KNVB.  
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Prestatieve pijler 
 
1. Alle selectieteams voetballen op een zo hoog mogelijk niveau 

Voor de selectieteams vanaf de JO13-1 is dit minimaal divisieniveau en voor de JO9-1 tot en met de JO12-1 is dit 
minstens hoofdklasse niveau. 

 
2. Alle hoofdtrainers van JO9 t/m JO19 zijn goed opgeleid  

O.S.S.’20 stimuleert trainers die nog geen diploma bezitten, maar al wel actief zijn als trainer binnen de vereniging om 
een trainerscursus te gaan volgen. De opleiding van trainers draagt over het algemeen bij aan een hogere 
trainingskwaliteit. Hierdoor kunnen we ook veel leden als trainer behouden bij de vereniging. 
Voor de hoofdtrainers van de selectie teams vanaf de JO15-1 geldt dat zij beschikken over minimaal het diploma 
TC3/UEFA C/UEFA Youth of een gelijkwaardige opleiding. Voor JO13-1 en JO14-1 een juniorentrainers opleiding van de 
KNVB en voor de hoofdtrainers JO9-1 tot en met JO12-1 minimaal de Pupillentrainer opleiding van de KNVB. 
Hierbij heeft het de voorkeur dat de hoofdtrainers uit de eigen leden van O.S.S.’20 worden geworven waarbij de kosten 
voor het behalen van de diploma’s worden vergoed (eventueel in combinatie met een terugbetalingsregeling) door de 
vereniging. Na het behalen van het diploma krijgen de hoofdtrainers een vergoeding waarvan de hoogte afhankelijk is 
van o.a. de behaalde diploma’s en ervaring. 

 
3. Selectiespelers worden getraind en geselecteerd op techniek en mentale en fysieke weerbaarheid (intensiveren 

talentontwikkeling) 
Selectiespelers worden extra trainingen aangeboden waarbij specifiek op bepaalde aspecten getraind kan worden, 
bijvoorbeeld verdedigen, scoren, etc. Deze trainingen worden door specialisten gegeven onder begeleiding van de 
Hoofdtrainer of Hoofd Jeugdopleiding. Hiernaast worden initiatieven genomen om een Talentprogramma op te zetten 
om de (zeer) getalenteerde spelers extra trainingen aan te bieden. Verder wordt gedurende de najaarscompetitie 
overlegd (TJC, Hoofdtrainer) welke meest getalenteerde spelers per leeftijdscategorie na de winterstop kunnen gaan 
meetrainen met een hogere leeftijdscategorie om hiermee de weerstand te verhogen en de ontwikkeling van de speler 
verder te stimuleren. 
 
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 kan gebeuren op een 

ander moment dan normaal gesproken plaats zou vinden bij de overgang van de voetbalseizoenen of bij uitzondering in 

de winterstop. Dit zal in de TCJ besproken worden in samenspraak met de betreffende trainers. Een talent mag niet in 

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

  
Wat betreft de mentale weerbaarheid moeten selectiespelers ook leren omgaan met teleurstellingen zoals het verliezen 
van een wedstrijd of het gedurende het seizoen in een lager team te worden geplaatst.  

 
Mede in het kader van fysieke weerbaarheid is voor de jeugd op maandag een verzorger/fysiotherapeut aanwezig en 
wordt ingezet op blessurepreventie en blessurebehandeling. 

 
 

Recreatieve pijler 
 
1. Niet selectie-teams worden goed begeleid 

O.S.S.’20 vindt het belangrijk dat alle teams goede training en begeleiding hebben. O.S.S.’20 wil dat ieder jeugdelftal 
minimaal een eigen trainer en een eigen leider heeft. Van de begeleiding wordt verwacht dat zij de jeugd de 
gedragsregels van de club bijbrengen en hen gedegen opleiden waarbij het hebben van plezier voorop staat. 

 
2. Behouden van jeugdleden voor de vereniging 

O.S.S.’20 vindt het belangrijk dat de jeugdleden behouden blijven voor de vereniging, onder meer door door te stromen 
naar de senioren. Door een actief verenigingsleven en het stimuleren van vrijwilligerswerk brengt O.S.S.’20 de 
jeugdleden verenigingszin bij en hoopt deze leden te kunnen behouden voor seniorenvoetbal of anderszins. O19-
junioren die recreatief willen blijven spelen in de senioren, worden in overleg met de wedstrijdsecretaris senioren en 
betreffende speler ingedeeld in de overige seniorenelftallen.   
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4.3 Meiden- en vrouwenvoetbal 
 
4.3.1 Algemeen en doelstellingen 
In het seizoen 2020-2021 zijn er vier meidenteams (O11, O13, O15 en O17) en drie vrouwenteams bij O.S.S.’20. Daarnaast 
spelen er nog een aantal meiden in selectieteams bij de jongens. Ieder team heeft de begeleiding op orde. Binnen de 
meidenteams is onderling goed contact. Vanuit de meidenteams is er wel contact met de vrouwenteams, maar dit beperkt zich 
nog tot het uitwisselen van speelsters in noodsituaties. Verder is er binnen O.S.S.’20 een sponsor die zich verbind aan de club 
en ambities heeft uitgesproken voor het meiden- en vrouwenvoetbal, namelijk ING. 

 

Doelstellingen 
De algemene doelstellingen die zijn opgesteld voor het senioren- en juniorenvoetbal zijn ook van toepassing op het meiden- en 
vrouwenvoetbal. Daarnaast gelden de volgende doelstellingen specifiek voor het meiden- en vrouwenvoetbal:  
 
1. Groei (behoud en werving) 

Een belangrijke doelstelling voor het meiden- en vrouwenvoetbal is om op termijn een plekje te creëren voor iedereen. Waar 
nu prestatieve en recreatieve voetballers veelal samenspelen in één team is de ambitie om op termijn in iedere 
leeftijdscategorie minimaal één prestatief en één recreatief team te hebben. Iedere speelster moet met plezier kunnen 
voetballen, ieder op haar eigen niveau, zowel prestatief als recreatief in een veilige omgeving. Hiervoor is groei van het 
aantal speelsters nodig. Groei kan alleen maar als huidige speelsters behouden blijven voor de vereniging en nieuwe 
speelsters worden aangetrokken.  
 

2. Professionaliseren 
Om het meiden- en vrouwenvoetbal op alle vlakken naar een hoger niveau te tillen is het noodzakelijk dat we verder gaan 
professionaliseren. Zowel op prestatief niveau als op recreatief niveau, want ook de recreatieve teams binnen het meiden- 
en vrouwenvoetbal moeten professioneel zijn.  
 

 

4.3.2 Organisatie 
Om te kunnen bouwen aan het meiden- en vrouwenvoetbal binnen O.S.S.’20 zijn er aantal personen in de organisatie die de 
verantwoordelijkheid hiervoor nemen.  
 

• Bestuurslid: er is een vrouwelijk Bestuurslid algemene zaken wat meiden- en vrouwenvoetbal in haar portefeuille heeft. 
Deze rol is nieuw en wordt per december 2020 officieel ingevuld. Insteek is om op deze manier altijd iemand aan tafel 
te hebben die aandacht heeft voor het meiden- en vrouwenvoetbal binnen O.S.S.’20. Daarnaast is er voor het eerst een 
onderdeel specifiek over het meiden- en vrouwenvoetbal opgenomen in het algemene beleidsplan van de club.  

• Aanspreekpunt meiden: deze rol wordt al jaren ingevuld bij O.S.S.’20. Het aanspreekpunt meiden is niet alleen een 
belangrijke contactpersoon voor ouders/verzorgers, maar ook voor de trainers en leiders van de meidentak. Deze 
persoon vervult een belangrijke rol in het behouden en werven van meiden/vrouwen voor O.S.S.’20. 

• Lid TC meiden: aanvullend op de huidige Technische Jeugd Commissie (TJC) komt er in 2021 een lid in de TCJ dat 
zich specifiek bezig gaat houden met het meiden- en vrouwenbal binnen O.S.S.’20. Dit is een nieuwe rol die met name 
met het oog op het professionaliseren en door ontwikkelen van de meiden- en vrouwentak erg belangrijk is. Het TC lid 
neemt plaats in de TJC, maar behartigd ook de vrouwentak. Doelstelling is om later (nadat TJC staat inclusief een TC 
meidenlid) ook een TC lid specifiek voor de dames te installeren. 

 
 

4.3.3 Speelwijze 
O.S.S.‘20 hanteert bij de prestatieve teams de speelwijze 4-3-3. Insteek is om ook voor deze speelwijze te kiezen binnen de 
meiden- en vrouwentak, zodat er één lijn is binnen de gehele vereniging. Op die manier kan de meiden- en vrouwentak ook 
profiteren van de kennis die aanwezig is binnen de rest van de vereniging. Waar in het verleden deze kennis vooral werd ingezet 
voor de jongens en mannen is het zaak dat er nu oog is voor deze speelwijze binnen de vereniging.  

 
Het bewaken en ontwikkelen van de speelwijze is een taak die door iedereen gedragen wordt die betrokken is bij de 
voetbalinhoudelijke onderdelen binnen de vereniging. De TC meiden zal samen met het Hoofd Jeugdopleiding en de trainers 
gaan zorgen voor het opleiden en toepassen van deze speelwijze binnen het meiden- en vrouwenvoetbal bij O.S.S.’20.  
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4.3.4 Ambities 
 
De ambities voor 2021-2024 zijn: 
1. In de komende drie jaar (2021-2024) groeien naar vier vrouwenteams en acht meidenteams, waarin per leeftijdscategorie 
minimaal één prestatief team. 
2. In de komende drie seizoenen per seizoen twee events gericht op meiden/vrouwen. 
3. Behalen doelstellingen sponsorcontract ING: Vanuit ING zijn er in het sponsorcontract gelden toegekend aan het meiden- en       
vrouwenvoetbal binnen O.S.S.’20. Doelstelling is om de doelen die zijn meegenomen in dit contract te halen. 

 
4.4 Kabouters 
De O.S.S.'20 Kabouters maken sinds 2008 onderdeel uit van onze vereniging. De Kabouters zijn opgericht voor kinderen 

vanaf 4 jaar (het jaar dat ze 4 jaar worden). Het doel is spelenderwijs kennismaken met de voetbalsport. Vandaar ook onze 

slogan: 'Het begin van je voetballeven'  

 

Sinds 2011 hebben de Kabouters ook hun eigen logo. Een mooie toevoeging voor onze club.  

 

De kabouters worden getraind in een parcoursvorm en worden tijdens de training onderverdeeld op leeftijd. 

 

Zo is er een groepje voor de 3/4 jarigen, de 5 jarigen en de 6+ jarigen. Tevens is er in het seizoen 2018/2019 gekozen om te 

starten met Kabouter+. Kabouter+ is een wedstrijdoptie om te wennen aan het voetballen tegen (echte) tegenstanders. Het 

Kabouter+ team is het laagste O8 team van O.S.S.'20 en de groep bestaat normaliter uit ongeveer 24 kinderen. Deze 

kinderen spelen dan één keer per drie weken een wedstrijd. 

 

De training staat onder leiding van een trainer die ondersteunt wordt door veelal stagiaires en een aantal vaste 

medetrainers. Onze kabouters hebben een aanspreekpunt en iemand die daarbij op de achtergrond ondersteund. Beide 

beheren de mailbox en de app met alle ouders.  

 
4.4.1 Instroom in de jeugdopleiding 
Wanneer een Kabouter de leeftijd van 6 jaar bereikt zal het kind doorstromen naar de JO8. De afkorting JO8 staat voor jeugd 

onder 8 jaar. Dit betekent dat jongens én meiden gezamenlijk training krijgen en ingedeeld worden in een JO8 team. Het 

uitgangspunt van O.S.S.’20  is dat jongens en meiden in de onderbouw gezamenlijk trainen en voetballen. Uiteraard zijn er 

uitzonderingen mogelijk wanneer er in een eerder stadium signalen ontvangen worden dat er behoefte is aan een geheel 

meidenteam.  

 
4.4.2 Informatie voor ouders/verzorgers 
Voorafgaand aan elk nieuw seizoen (meestal halverwege/eind augustus) worden er per jaargroep informatieavonden 

gehouden voor ouders. Op de informatieavond krijgt u in grote lijnen te horen hoe het seizoen eruit komt te zien, hoe de 

teamindeling tot stand is gekomen, hoe de opleidingsstructuur eruit ziet, wat ouders van O.S.S.’20  mogen verwachten, maar 

ook wat O.S.S.’20  van ouders verwacht.  

 

Sportiviteit en respect staat hoog bij O.S.S.’20  in het vaandel: niet alleen op het veld maar ook naast het veld. Ouders mogen 

zich bijvoorbeeld niet bemoeien met beslissingen van wedstrijdbegeleiders, scheidsrechters of trainers van O.S.S.’20 of de 

tegenstander. Er wordt van ouders verwacht dat zij hun kind tijdens de training of wedstrijd géén aanwijzingen geven. Dit is 

een taak van de trainer of teamleider. 

 

 

4.5 G-team 
Sinds het seizoen 2019-2020 is er een G-team actief bij O.S.S.’20. Spel en plezier staat voorop. Er is niet direct een 

competitieprogramma. Er wordt op woensdagmiddag getraind. Wanneer de behoefte daar is zal er naar mogelijkheden 

gekeken worden voor een competitieprogramma altijd in overleg met de begeleiding van het G-team. Integreren binnen de 

club en meedoen aan activiteiten staat voorop. 

 

4.5.1 Begeleiding G-team 
Het G-team wordt getraind door een mix van ervaren en gecertificeerde trainers. Daarnaast zijn er waar mogelijk stagiaires 

ter ondersteuning die een opleiding volgen in de richting van het aangepast sporten. Naast de trainers is er begeleiding 

actief die zorgen voor alle niet-voetbalzaken zoals communicatie met de ouders, teamuitjes etc. 
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 5.ARBITRAGE 
 

 
 

5.1 Algemeen 
Arbitrage is een belangrijk onderdeel voor een voetbalvereniging. Immers zonder scheidsrechters geen voetbal. Wij moeten er 
dus  voor zorgen dat we telkens nieuwe scheidsrechters weten te werven en opleiden. Op dit moment is bij s.v. O.S.S.’20 een 
scheidsrechtercoördinator actief welke zich inzet voor de scheidsrechters en zorgt dat zij de begeleiding en aandacht krijgen 
die ze verdienen. Hij zorgt er samen met de wedstrijdsecretarissen voor dat er wekelijks voldoende scheidsrechters op de been 
zijn om de wedstrijden in dat weekend te kunnen leiden. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5.2 Organisatie  
 

De scheidsrechtercommissie ziet er als volgt uit: 

• Scheidsrechtercoördinator 

• Wedstrijdsecretaris senioren 

• Wedstrijdsecretaris junioren 
 

Binnen de vereniging is er een tweedeling tussen scheidsrechters voor de jeugd en scheidsrechters voor de senioren. 
Scheidsrechters worden aangesteld en bekend gemaakt op de website (doel is via sportlink). Dit is uiterlijk drie dagen voor de 
wedstrijd.  
 

Jeugd: 
Bij de jeugd worden de scheidsrechters aangesteld door de scheidsrechtercoördinator. Er zijn acht tot twaalf wedstrijden per 
weekend op een groot veld. Op dit moment zijn er zes vaste scheidsrechters. Doelstelling is om acht scheidsrechters hiervoor 
te hebben voor het seizoen 2020-2021. Dit aantal willen we uitbreiden naar tien vaste scheidsrechters voor de jaren daarna. De 
JO13-1. JO15-1 en JO19-1 hebben op dit moment een KNVB official. 
 
Scheidsrechters worden aangesteld en bekend gemaakt op de website (doel is via sportlink). Dit is uiterlijk drie dagen voor de 
wedstrijd. Zijn er onvoldoende scheidsrechters dan dienen de teams zelf een scheidsrechter aan te stellen.  
 

Senioren: 
Bij de senioren worden de scheidsrechters aangesteld door de wedstrijdsecretaris senioren. Er zijn ongeveer zes wedstrijden 
per weekend. Een aantal teams heeft een eigen vaste scheidsrechter. Op dit moment zijn er dertien scheidsrechters in “de 
poule”. Zondag 1, Zondag 2 en Zaterdag 1 hebben op dit moment een KNVB official. 
 
Bij de senioren worden in principe de wedstrijden vanaf het 3e elftal gefloten door een door het team eigen aangebrachte 
scheidsrechter. O.S.S.’20 tracht voor zo veel mogelijk wedstrijden een scheidsrechter in te zetten vanuit “de poule”.  
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Doelstellingen: 
• Werven: het enthousiast maken en winnen van nieuwe scheidsrechters. Bij voorkeur van mensen binnen de vereniging. 

Dit mogen ook stagiaires zijn. Dit is af te stemmen met de stage coördinator;  

• Opleiden: intern of extern (KNVB) aanbieden van opleidingen om ervoor te zorgen dat de nieuwe scheidsrechters met 
voldoende regelkennis en vertrouwen het veld op zullen stappen; 

• Begeleiden: we verzorgen als vereniging dat scheidsrechters die net beginnen de eerste wedstrijd(en) worden begeleid 
door een ervaren scheidsrechter of door iemand vanuit de commissie; 

• Behouden: vaste vergoeding voor fluiten wedstrijd; bijv. twee consumptiebonnen (n.t.b.); 

• Aanstellen: we hebben een Excel-bestand met alle scheidsrechters, met elftal- en voorkeursniveau zodat er op basis 
van deze lijst kan worden ingedeeld. Op dit moment gaat het nog op aanmelding en wanneer er wedstrijden open 
blijven staan gaan we aanstellen; 

• Kleding: clubscheidsrechters fluiten in een officieel scheidsrechter tenue bij officiële wedstrijden om de uitstraling te 
verbeteren.  

 

5.3 Ambities 
 

1. ARAG-certificering 
Wij hebben de ambitie om binnen vijf jaar (2025) de ARAG-certificering binnen te halen zodanig dat wij een korps hebben 
dat op niveau is opgeleid en waar een organisatie achter staat dat kan waarborgen dat er telkens voldoende 
scheidsrechters zijn die op voldoende niveau zijn opgeleid en vanuit de club de juiste faciliteiten krijgen. 

 

2. Sportlink als software  
O.S.S.’20 de ambitie om volledig te gaan werken sportlink, waardoor het eenvoudiger wordt scheidsrechters te plaatsen op 
een wedstrijd. 
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6. TUCHTZAKEN 
 

 
 

Wie voetbalt, krijgt automatisch te maken met het voetbal tuchtrecht. Alle nationale en internationale sportbonden, zo ook de 
voetbalbond KNVB, hebben eigen regels. Aan deze regels, het zogenaamde tuchtrecht, moeten de sportbeoefenaar zich 
houden. 
 
Wat is voetbal zonder spelregels? Zonder spelregels zou voetbal een rommeltje worden. Personen zoals voetballers, leiding en 
ook toeschouwers, die op of rondom het veld onbehoorlijk gedrag vertonen, kunnen in aanraking komen met de 
tuchtrechtspraak van de KNVB en zelfs met O.S.S’20. 
 
De meest bekende straffen zijn de gele en/of rode kaarten die in een wedstrijd worden gegeven door de scheidsrechter. In het 
spelreglement staat beschreven waarvoor een kaart gegeven kan of moet worden. De scheidsrechter bepaalt of er spel en of 
fatsoensregels worden overtreden of zijn overtreden. De gele of rode kaarten zijn voor de meeste mensen het bekendste middel 
tot een tuchtstraf. Het krijgen van een kaart is namelijk het startpunt van een tuchtstrafzaak bij de tuchtcommissie van de 
KNVB. Afhankelijk van het aantal kaarten dat een voetballer heeft gehad in een seizoen bepaalt onder andere of een speler 
wordt geschorst en hiermee dus een straf krijgt.  
 
Voor de meeste overtredingen is in het Tuchtrecht al een strafmaat opgenomen. Bij afwijkingen hierop, bijvoorbeeld bij ernstige 
overtredingen buigt de aanklager amateurvoetbal zich over de hoogte van een straf. De speler wordt hier persoonlijk door de 
KNVB over geïnformeerd middels een email. 
 
Kort samengevat: Overtreed iemand de spelregels die behoren bij een voetbalwedstrijd dan kan dit leiden tot een tuchtstrafzaak 
bij de KNVB wat weer kan leiden tot een straf. 
 
Sinds de gewelddadige zinloze gebeurtenissen tegen grensrechter Richard Nieuwenhuizen in 2012 steunt O.S.S.’20 volledig het 
strafreglement van de KNVB.  
 
Zinloos geweld is bij O.S.S.’20 onacceptabel! 
 
O.S.S.’20 staat voor sportiviteit en respect tijdens activiteiten die worden ondernomen vanuit onze vereniging. Binnen onze 
vereniging proberen we alle tuchtzaken van dichtbij te volgen. O.S.S’20 zal te allen tijde uitvoer geven aan de opgelegde 
straffen en deze strikt bewaken. Tevens kan O.S.S.’20 ook straffen opleggen zoals schorsingen. Hiermee onderstreept de 
vereniging het belang van sportiviteit en respect voor elkaar. 
 
Voor iedereen die is betrokken bij een wedstrijd is het van groot belang om je te houden aan de kernwaarden sportiviteit en 
respect. Daar waar er afwijkingen zijn op deze kernwaarden moeten deze worden gemeld aan het bestuur van O.S.S.’20. Binnen 
de vereniging is het bestuur verantwoordelijk voor de bewaking van de kernwaarden.  
 
Het bestuur wordt wat betreft de KNVB Tuchtzaken ondersteunt door de vrijwilliger “KNVB Tuchtzaken” die spelers of andere 
betrokkenen helpt bij het opstellen van verweerschriften. Van belang hierbij is dat na een onregelmatigheid dit dan ook direct 
wordt gemeld bij de betreffende vrijwilliger, dat kan via de wedstrijdsecretarissen. Ook bij het overtreden van door O.S.S.’20 
opgestelde regels kunnen door het bestuur maatregelen worden genomen.  
 
Een voorval zal altijd gelegd worden naast een vergelijkbare overtreding van het KNVB Tuchtzaken reglement. 
 
O.S.S.’20 heeft de ambitie om de kernwaarden te vertalen naar een vlekkeloze sportieve vereniging op alle vlakken van 
sportiviteit, fatsoen en gedrag.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


