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INHOUDSOPGAVE 
 
1. Inleiding 
 
2. Organisatie 
 
3. Visie  
 
4. Doelstellingen  
 
5. Hoe dit te bereiken  

 

6. Verantwoordelijkheden   
 
7. Training  
 
8. Indeling meisjesteams  
 
9. Indeling vrouwenteams  
 
10. Gewenst niveau meisjes- en vrouwenteams  
 
11. Aansluiting van meisjes- naar vrouwenvoetbal  
 
12. Faciliteiten meisjes- en vrouwenteams  
 
13. Algemene faciliteiten meisjes- en vrouwenteams  
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1. Inleiding 
 
Aangezien het vrouwenvoetbal een steeds belangrijker positie inneemt in de voetbalsport, besteedt 
OSV ook hieraan aandacht in haar beleidsplan.  
 

2. Organisatie 
 

 
 
3. Visie  
 
Vrouwen en meisjes uit Oud Beijerland en omgeving worden in de gelegenheid gesteld de 
voetbalsport op prestatie of recreatief niveau te beoefenen.  
 

4. Doelstellingen  
 
OSV streeft er naar minimaal een damesteam en 1 meisjesteam in competitie te hebben. (Eventueel 7 
tegen 7 competitie bij te weinig) 
 
 

Bestuur OSV

Commissie voorzitter  

Voetbal technische zaken 

Commissielid

Selectie

Hoofdtrainer 

Assistent trainer 1e, 
Trainer 2e,

Keeperstrainer, Leiders, 
Grensrechter, 
Selectiespelers.

Medische 
verzorging

Hersteltrainer

Commissielid 

Recreatief voetbal

Leiders elftallen 
zaterdag

Leiders elftallen

zondag

Commissielid

Dames

Leiders elftallen

Jeugdcommissie

Jeugdcoördinator

Manager VTZ Scouting
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5. Hoe dit te bereiken  
 

 OSV draagt zorg voor voldoende en op vrouwen gericht kader;  

 OSV draagt zorg voor regelmatige wervingsacties;  

 OSV draagt zorg voor de aparte kleed en douche voorzieningen voor dames/meisjes.  
 

6. Verantwoordelijkheden   
 
De uitvoering, bewaking en bijstelling van het beleid voor het meisjes- en vrouwenvoetbal bij OSV is 
een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de Technische Commissie meisjes- en vrouwenvoetbal, 
de manager Voetbal Technische Zaken, Jeugdvoorzitter en Algemeen Bestuur.  
 
De Technische Commissie meisjes- en vrouwenvoetbal zal voor aanvang van het seizoen 
samengesteld worden uit:  

 Trainer vrouwenteams;  

 Trainer meisjesteams;  

 Manager Voetbal Technische Zaken; 

 Voorzitter commissie VTZ. 
 
De verantwoordelijkheden van deze technische commissie zijn als volgt:  

 Uitvoering geven aan het technische gedeelte van dit beleidsplan;  

 Samenstelling meisjes- en vrouwenteams (zie ook indeling);  

 Stelt in goed overleg met de jeugdcommissie het trainingsschema voor de verschillende 
teams vast. 

 

7. Training  
 
De trainers van, respectievelijk de meisjes- en vrouwenteams zijn verantwoordelijk voor het verzorgen 
van trainingen die gericht zijn op ontwikkeling en verbetering van de voetbalvaardigheden, waarbij dit 
voor de meisjesteams dient aan te sluiten op het Jeugdbeleidsplan van OSV. Om het niveau van de 
trainingen voor de vrouwenteams op een wenselijk/aanvaardbaar niveau te brengen zijn capabele 
trainers nodig, bij voorkeur beschikkend over een trainersdiploma.  
 

8. Indeling meisjesteams  
 
In principe worden alle meisjes in de categorieën E, D en C ingedeeld in meisjesteams, waarbij er 
gestreefd wordt naar indeling in competities voor meisjesteams. Bij een uitdrukkelijke wens van de 
speelster en / of ouder / verzorger om in een jongensteam te worden geplaatst, wordt dit verzoek 
beoordeeld en beantwoord door de technische commissie meisjes- en vrouwenvoetbal (in de 
overwegingen wordt meegenomen of er voldoende speelsters zijn om een volledig team te kunnen 
vormen). De technische commissie meisjes- en vrouwenvoetbal is verantwoordelijk voor de indeling 
van de meisjesteams, waarbij er, indien nodig bij plaatsingswens in een jongensteam, in alle stadia 
van de indeling ook overleg c.q. afstemming met de manager VTZ  plaats vindt. Mocht er op enig 
moment tussen beide genoemde geledingen verschil van mening zijn over de definitieve indeling, dan 
neemt de manager VTZ hierin een beslissing. Evaluatie van het indelingsbeleid zal plaats vinden in 
december van het betreffende jaar.  
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9. Indeling vrouwenteams  
 
Het 1e elftal wordt ingedeeld op sterkte (voetbaltechnische kwaliteit) en de overige speelsters zullen 
worden ingedeeld bij de overige elftalen. De indeling zal gemaakt worden door de technische 
commissie meisjes- en vrouwenvoetbal. Voor aanvang van de 1e competitiewedstrijd bepaalt de 
trainer van de selectie, indien er meerdere teams kunnen worden gevormd, welke 16 speelsters 
definitief tot de 1e selectie behoren. Voor elke wedstrijd wordt de opstelling gemaakt, waarbij er ten 
minste sprake is van 2 wisselspeelsters. Bij de lagere teams ligt deze taak bij de leider(s).  
 

10. Gewenst niveau meisjes- en vrouwenteams  
 
Het recreatieve karakter voor het vrouwenvoetbal is uitgangspunt en de indeling voor de competitie 
zal hierop moeten aansluiten; een passend niveau. Dit uitgangspunt zal jaarlijks opnieuw zal worden 
beoordeeld en zo nodig in overleg met de KNVB worden bijgesteld.  
Voor de meisjesteams (ME-, MD- en/of MC-) is het vooral van belang om het plezier te combineren 
met ontwikkeling van de voetbalvaardigheden. Dit vraagt om goede begeleiding en training (bij 
voorkeur is de trainer ook actief als begeleider/coach) en een gepaste indeling in de competitie. Indien 
er voor de ME-teams geen eigen competitie is, dan worden deze teams ingedeeld bij een jongens- en 
/ of gemengde competitie, waarbij indeling afhankelijk is van het niveau van het team.  
 

11. Aansluiting van meisjes- naar vrouwenvoetbal  
 
Op dit moment is er sprake van een groot verschil tussen het meisjes- en het vrouwenvoetbal qua 
niveau, zeker op het gebied van de doorstroming naar het 1e vrouwenelftal.  
Een belangrijke reden hiervoor is dat meisjes momenteel vanuit de MC-categorie rechtstreeks 
doorstromen naar de vrouwenteams, zodat de leeftijdsverschillen groot kunnen zijn. Mogelijk wordt dit 
gat kleiner als er in de toekomst ook een MB-team komt.  
 

12. Faciliteiten meisjes- en vrouwenteams  
 

Beschikt over een trainer, die minimaal 1x per week een training verzorgt en aanwezig is voor de 
begeleiding op wedstrijddagen. Beschikt over minimaal een gecombineerde leider en of grensrechter  

De begeleidingsstaf van de tegenstander van de dames- en meisjesteams worden bij thuiswedstrijden 
ontvangen in de commissiekamer. Elk team beschikt bij voorkeur over 2 leiders  

 

13. Algemene faciliteiten meisjes- en vrouwenteams  
 

Alle meisjes- en vrouwenteams beschikken over een eigen kleedkamer, die niet gedeeld wordt samen 
met een jongens- en/of gemengd team.  

Meisjes die spelen in een jongensteam hebben de beschikking over een scheidsrechterkleedkamer 
die afsluitbaar is.  


