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2 INLEIDING 
 
 
 
Voor u ligt het technisch beleidsplan 2007 – 2012 van de v.v. RKZVC. Dit plan beoogt op structurele 
wijze inzicht te geven in de organisatie van de v.v. RKZVC en inhoud te geven aan de wijze waarop 
de gestelde doelstellingen gerealiseerd worden. 
Dit plan is een hulpmiddel voor iedereen die betrokken is bij RKZVC. 
 
Het plan geeft enerzijds de keuzes weer die de vereniging gemaakt heeft. Keuzes waar iedereen zich 
aan zal moeten houden om het gezamenlijke doel te kunnen bereiken. Anderzijds geeft het plan 
handvaten voor trainers, leiders, spelers etc. die dienen ter ondersteuning van de door hen uit te 
voeren taken. Tot slot geeft het plan een beschrijving van de taken van de verschillende 
functionarissen die binnen RKZVC actief zijn. Deze beschrijvingen maken voor iedereen duidelijk waar 
de bevoegdheden en verantwoordelijkheden binnen de vereniging liggen en waar men met de 
verschillende vragen terecht kan. 
 
Het beleidsplan is gerelateerd aan de huidige organisatie en aan de huidige standpunten van RKZVC. 
Tevens zijn er een aantal aanvullingen in de organisatie meegenomen (b.v. commissie VTZ ). De 
verdere invulling van deze punten moet nog uitgevoerd en verder ingevuld worden. 
Het beleidsplan heeft een tijdshorizon van 5 jaren. Wijzigingen in de organisatie en standpunten zullen 
moeten leiden tot een aanpassing van het beleidsplan om deze up-to-date te houden. 
 
 
Realisatie en uitwerking van het beleidsplan is tot stand gekomen dankzij de inzet van Lars 
Krabbenborg, Han Rouwhorst, John Krabbenborg en Henri Hummelink. Daarnaast hebben een aantal 
bestuursleden en de hoofdtrainers van RKZVC hun steentje bijgedragen. 
 
Wij, de opstellers van het beleidsplan, hopen dat het een plan is dat door eenieder gedragen wordt en 
dat het ons verder kan brengen naar de beoogde doelstellingen. 
 
Wij wensen een ieder heel veel succes met de uitvoering ervan. 
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3 Beschrijving Voetbalvereniging RKZVC 
 
 
 
3.1 Algemene verenigingsinformatie 

 
De voetbalvereniging RKZVC is een zondagvereniging en werd op 28 juni 1945 opgericht. Vanaf het 
begin van de zestiger jaren wordt op het huidige complex gespeeld. In 2001 werden de nieuwe 
kantine en gerenoveerde kleedkamers in gebruik genomen.Van de oorspronkelijk uitsluitend uit 
mannelijke leden bestaande vereniging is RKZVC gegroeid naar een club waar voor iedereen een 
(voetbal)plaats te vinden is. Zo heeft de jeugd in de loop der jaren een belangrijke plaats ingenomen, 
ook de integratie van meisjes is gemeengoed geworden. De vereniging is aangesloten bij de K.N.V.B., 
district Oost. 
 
Overige informatie: 
Sportpark: sportpark “De Greune Weide” Zieuwent 
Postadres:  Harreveldseweg 17A 7136 KH Zieuwent 
Internet:  www.RKZVC.nl 
E-mail:      info@RKZVC.nl 
Telefoon:  clubhuis 0544-351607 
 
Clubkleuren: Wit  shirt, met groene logo’s op de mouwen en de borst 
  Witte broek 
  Witte kousen met ingeweven logo van RKZVC 
 
 

 
3.2 Ledenaantallen (seizoen 2007-2008) 
 
 
In de loop der tijd is RKZVC uitgegroeid tot een sportorganisatie welke een voorname plaats in de 
Zieuwentse gemeenschap inneemt. Per 1 juli 2007 telt de vereniging ongeveer 300 leden, waarvan 
ongeveer 200 jeugdleden. Hiervan vormen de spelende leden samen de volgende teams: 
 

• Senioren:   7 teams 
 

• Jeugd: 
A-junioren - 
B-junioren 2 teams 
C-junioren 3 teams 
D-pupillen 3 teams 
E-pupillen 3 teams 
F-pupillen 4 teams 
Mini-pupillen 1 team 
 

 
Verder beschikt de vereniging over diverse vrijwilligers die zich wekelijks inzetten voor tal van taken, 
waaronder leiders, trainers, coördinatoren, scheidsrechters, bestuur, accommodatie-/materiaalbeheer, 
kantine, website, supportersvereniging en alle andere belangrijke taken die er voor zorgen dat we de 
vereniging draaiende houden. 
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4  Organisatie van de vereniging 
 
 
4.1 Hoofdbestuur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Functies hoofdbestuur  
 

1. Voorzitter 
2. Penningmeester 
3. Secretaris 
4. PR functionaris 
5. TC functionaris 1,2,3 
6. TC functionaris lagere elftallen 
7. Medewerker Materialen en Terreinen 
8. Jeugdvoorzitter 
9. Wedstrijdsecretaris 

 
 
 
Ad. 1 Voorzitter 
 
Verantwoordelijkheid: 
Het zodanig leiden van de club dat er een financieel en sportief verantwoord beleid wordt gevoerd 
binnen de vereniging. 
 
Inhoud portefeuille: 
� Leidt de maandelijkse bestuursvergaderingen 
� Ziet toe op het goed functioneren van de bestuursleden en stuurt, in indien nodig, bij 
� Vertegenwoordigt de vereniging bij officiële gelegenheden 
� Treedt op bij onverwachte situaties, problemen en calamiteiten 
� Onderhoudt algemene contacten met gemeente en andere instanties indien contact op 

voorzitterniveau gewenst is 
� Maakt deel uit van het dagelijkse bestuur 
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Ad. 2 Penningmeester 
 
Verantwoordelijkheid: 
Het voeren van het totale financiële beleid binnen de vereniging, waarbij gezorgd wordt voor een 
jaarlijks sluitende begroting en een financieel gezonde vereniging.  
 
Inhoud portefeuille: 
� Voert de gehele financiële verenigingsadministratie  
� Verzorgt (jaarlijkse) begrotingen en rapportages 
� Bewaakt de in- en uitgaande geldstromen 
� Beheert de verzekeringsportefeuille 
� Onderhoudt contacten betreffende financiën met de KNVB, gemeente, fiscus, accountant en 

andere instanties 
� Is eerste aanspreekpunt voor de sponsorcommissie 
� Maakt deel uit van het dagelijkse bestuur 
 
 
Ad. 3 Secretaris 
 
Verantwoordelijkheid: 
Het verzorgen van een algemene registratie, administratie en verslaglegging van de gehele 
vereniging, zodanig dat alle betrokkenen tijdig en volledig worden geïnformeerd.  
 
Inhoud portefeuille: 
� Notuleert de bestuursvergaderingen en de algemene ledenvergadering 
� Voert een actuele ledenadministratie 
� Beheert het pasjessysteem 
� Vervangt de Voorzitter bij diens afwezigheid  
� Onderhoudt algemene contacten met de KNVB, gemeente, collega verenigingen en andere 

instanties 
� Maakt deel uit van het dagelijkse bestuur 
 
Ad. 4 PR functionaris 
 
Verantwoordelijkheid: 
Het zorgen voor een actief PR-beleid, waarbij de vereniging regelmatig en op een positieve wijze 
wordt uitgedragen in de breedste zin.  
 
Inhoud portefeuille: 
� Zorgt voor alle PR-zaken rondom het eerste elftal, waaronder het programmaboekje, omroepen 

gedurende de thuiswedstrijden en het verzorgen van het wedstrijdverslag (telefonisch / schriftelijk) 
t.b.v. de media 

� Onderhoudt contacten met diverse partijen op PR-gebied, zoals de media en sponsoren 
� Zorgt voor een actuele en goed ogende wedsite 
� Is eerste aanspreekpunt van het webteam 
� Is eerste aanspreekpunt voor de supportersclub  
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Ad. 5 TC functionaris 1,2,3 
 
Verantwoordelijkheid: 
Zodanig uitvoeren van het voetbaltechnische beleid voor de elftallen 1,2 en 3 dat optimale prestaties 
worden behaald binnen een motiverende omgeving.  
 
Inhoud portefeuille: 
� Bepaalt het voetbaltechnische beleid van de elftallen 1,2,3 
� Bespreekt het beleid met de verantwoordelijk trainers / leiders  
� Is eerste aanspraakpunt voor trainers / leiders van 1,2 en 3 
� Zorgt voor een kwalitatief goede en volledige spelersbezetting van 1,2 en 3 
� Is op de hoogte van ontwikkelingen bij de A-jeugd en de lagere elftallen 
� Is eerste aanspreekpunt voor de medische staf 
� Maakt deel uit van de commissie VTZ, is tevens voorzitter 
 
Ad. 6 TC functionaris lagere elftallen 
 
Verantwoordelijkheid: 
Zodanig uitvoeren van het (voetbaltechnisch) beleid voor de lagere elftallen dat sportieve prestaties 
worden behaald binnen een motiverende omgeving.  
 
Inhoud portefeuille: 
� Bepaalt het (voetbaltechnische) beleid en de organisatie m.b.t. de lagere elftallen 
� Bespreekt dit beleid met de verantwoordelijk trainers / leiders  
� Is eerste aanspreekpunt voor trainers / leiders van de lagere elftallen 
� Is verantwoordelijk voor een volledige spelersbezetting van de lagere elftallen 
� Is op de hoogte van ontwikkelingen bij de A-jeugd en de elftallen 1,2,3 
� Maakt deel uit van de commissie VTZ 
 
Ad. 7 Accommodatie en materialen 
 
Verantwoordelijkheid: 
Het zorgen voor een optimale staat van de gehele accommodatie (velden, terrein en gebouwen) en 
alle materialen binnen de vereniging. 
 
Inhoud portefeuille: 
� Zorgt voor voldoende en tijdige materialen en beheert deze optimaal 
� Draagt, binnen de financiële kaders, zorg voor tijdig onderhoud aan velden, gebouwen en terrein 
� Zorgt voor een opgeruimde en schone kleedaccommodatie  
� Onderhoudt contacten met externe partijen zoals gemeente, aannemer, installateur, betreffende 

technische aangelegenheden 
� Is eerste aanspreekpunt voor de consul, de schoonmaakdienst en de terreinbeheerders 
 
Ad. 8 Jeugdvoorzitter 
 
Verantwoordelijkheid: 
Het zodanig leiden van de jeugdafdeling dat er een financieel en sportief verantwoord beleid wordt 
gevoerd binnen de jeugd. 
 
Inhoud portefeuille: 
� Leiden van jeugdbestuursvergaderingen 
� Ziet toe op het goed functioneren van de jeugdbestuursleden en stuurt, in indien nodig, bij 
� Vertegenwoordigt de vereniging bij officiële gelegenheden van de jeugd 
� Treedt op bij onverwachte situaties, problemen en calamiteiten bij de jeugd 
� Onderhoudt algemene contacten met gemeente en andere instanties indien het jeugdzaken 

betreft 
� Is eerste aanspreekpunt voor de activiteitencommissie (jeugd en senioren) en de 

toernooicommissie 
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Ad. 9 Wedstrijdsecretaris 
 
Verantwoordelijkheid: 
Het zorgen voor de planning en een goed verloop van alle oefen- en competitiewedstrijden bij de 
senioren. 
 
Inhoud portefeuille: 
� Schrijft teams in bij de KNVB voor deelname aan de competitie 
� Organiseert oefenwedstrijden voor alle seniorenteams en zorg voor een juiste communicatie naar 

alle betrokken 
� Zorgt voor juiste invulling van wedstrijdformulieren en communicatie hiervan naar de KNVB 
� Stelt scheidsrechter aan bij thuiswedstrijden, indien deze niet door de KNVB zijn aangesteld 
� Communiceert afgelastingen naar betrokken en vermeldt dit op de wedsite 
� Onderhoudt contacten met de KNVB, collegaverenigingen en andere instanties betreffende 

(oefen)wedstrijden en scheidsrechterzaken 
� Is eerste aanspreekpunt voor de scheidsrechters van de kring 
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4.2 Bestuur afdeling jeugd 
 
Functies bestuur jeugdafdeling  
 

1. Jeugdvoorzitter 
2. Penningmeester 
3. Secretaris 
4. Toernooicommissie 
5. TC functionaris A/B/C/D 
6. TC functionaris E/F 
7. Wedstrijdsecretaris A/B/C/D 
8. Wedstrijdsecretaris E/F 
9. Activiteitencommissie 

 
 
 
Ad. 1 Jeugdvoorzitter 
 
Verantwoordelijkheid: 
Het zodanig leiden van de jeugdafdeling dat er een financieel en sportief verantwoord beleid wordt 
gevoerd binnen de jeugd. 
 
Inhoud portefeuille: 
� Leidt de maandelijkse bestuursvergaderingen 
� Ziet toe op het goed functioneren van de jeugdbestuursleden en stuurt, indien nodig, bij 
� Vertegenwoordigt de vereniging bij officiële gelegenheden van de jeugd 
� Treedt op bij onverwachte situaties, problemen en calamiteiten bij de jeugd 
� Onderhoudt algemene contacten met gemeente en andere instanties indien het jeugdzaken 

betreft 
� Is eerste aanspreekpunt voor de activiteitencommissie (jeugd en senioren) en de 

toernooicommissie 
� Maakt deel uit van het hoofdbestuur 
 
Ad. 2 Penningmeester 
 
Verantwoordelijkheid: 
Het voeren van het financiële beleid bij de jeugdafdeling, waarbij gezorgd wordt voor een jaarlijks 
sluitende begroting. Jaarlijks wordt het budget besproken en aangevraagd bij de penningmeester van 
het hoofdbestuur.  
 
Inhoud portefeuille: 
� Voert de financiële administratie van de jeugdafdeling 
� Verzorgt (jaarlijkse) begrotingen en rapportages (i.om. penningmeester) 
� Bewaakt de in- en uitgaande geldstromen 
 
Ad. 3 Secretaris 
 
Verantwoordelijkheid: 
Het verzorgen van een algemene registratie, administratie en verslaglegging van de afdeling jeugd, 
zodanig dat alle betrokkenen tijdig en volledig worden geïnformeerd.  
 
Inhoud portefeuille: 
� Notuleert de bestuursvergaderingen en verzorgt de distributie van de notulen 
� Vervangt de Voorzitter bij diens afwezigheid  
� Bewaakt de actiepunten 
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Ad. 4 Toernooi commissie 
 
Verantwoordelijkheid: 
Het organiseren van de het jaarlijkse internationale D-pupillen toernooi en het inplannen van de 
diverse jeugdteams voor de toernooien aan het einde van het seizoen. 
  
Inhoud portefeuille: 
� Organisatie D-pupillen jeugdtoernooi 
� Inschrijven teams bij de diverse toernooien 
 
Ad. 5 TC functionaris A/B/C/D 
 
Verantwoordelijkheid: 
Zodanig uitvoeren van het voetbaltechnische beleid voor de elftallen A t/m D dat optimale prestaties 
worden behaald binnen een motiverende omgeving.  
 
Inhoud portefeuille: 
� Bepaalt het voetbaltechnische beleid van de elftallen A t/m D 
� Bespreekt het beleid met de verantwoordelijk trainers / leiders  
� Is eerste aanspraakpunt voor trainers / leiders van A t/m D 
� Zorgt voor een kwalitatief goede en volledige spelersbezetting van A t/m D 
� Maken van de teamindelingen A t/m D 
� Maakt deel uit van de commissie VTZ 
 
Ad. 6 TC functionaris E/F 
 
Verantwoordelijkheid: 
Zodanig uitvoeren van het voetbaltechnische beleid voor de zeventallen E en F dat optimale prestaties 
worden behaald binnen een motiverende omgeving.  
 
Inhoud portefeuille: 
� Bepaalt het voetbaltechnische beleid van de zeventallen E en F 
� Bespreekt het beleid met de verantwoordelijk trainers / leiders  
� Is eerste aanspraakpunt voor trainers / leiders van E en F 
� Zorgt voor een kwalitatief goede en volledige spelersbezetting van E en F 
� Maken van de teamindelingen E en F 
� Maakt deel uit van de commissie VTZ 
 
 
Ad. 7 Wedstrijdsecretaris A/B/C/D 
 
Verantwoordelijkheid: 
Het zorgen voor de planning en een goed verloop van alle oefen- en competitiewedstrijden bij de 
junioren. 
 
Inhoud portefeuille: 
� Organiseert oefenwedstrijden voor alle juniorenteams en zorg voor een juiste communicatie naar 

alle betrokken 
� Stelt scheidsrechter aan bij thuiswedstrijden, indien deze niet door de KNVB zijn aangesteld 
� Communiceert afgelastingen naar betrokken en vermeldt dit op de wedsite (via het webteam) 
� Onderhoudt contacten met de KNVB, collega verenigingen en andere instanties betreffende 

(oefen)wedstrijden en scheidsrechterzaken 
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Ad. 8 Wedstrijdsecretaris E en F 
 
Verantwoordelijkheid: 
Het zorgen voor de planning en een goed verloop van alle oefen- en competitiewedstrijden bij de 
zeventallen van de E en F. 
 
Inhoud portefeuille: 
� Organiseert oefenwedstrijden voor alle zeventallen van de E en F en zorg voor een juiste 

communicatie naar alle betrokken 
� Communiceert afgelastingen naar betrokken en vermeldt dit op de wedsite (via het webteam) 
� Onderhoudt contacten met de KNVB, collega verenigingen en andere instanties betreffende 

(oefen)wedstrijden en scheidsrechterzaken 
� Is zaterdagochtend 1e aanspreekpunt in geval van afgelastingen 
 
Ad.9 Activiteitencommissie 
 
Verantwoordelijkheid: 
Het organiseren en begeleiden van alle activiteiten bij de jeugdteams 
 
  
Inhoud portefeuille: 
� Organisatie pupillentrainingskamp 
� Organisatie programma gedurende de winterstop (Norbert Kuiper toernooi en de niet 

voetbalactiviteiten voor de gehele jeugd) 
� Organisatie snertloop (i.s.m. de activiteitencommissie van de senioren) 
� Organisatie verenigingsdag (i.s.m. de activiteitencommissie van de senioren) 
� Organisatie jaarlijkse flessenactie 
 
 



    

TECHNISCH BELEIDSPLAN RKZVC    
JANUARI 2008  Blz. 13  

4.3 Vergader/communicatie structuur bij v.v. RKZVC  
 
 
Vergadering Hoofdbestuur: 
Aanwezig: Volledig bestuur senioren 
Datum:  1e maandag van de maand 
Tijd:  20.30 uur 
Frequentie: 1x per maand, in augustus wordt er niet vergaderd. 
 
Vergadering bestuur afdeling Jeugd: 
Aanwezig: Volledig bestuur jeugd 
Datum:  3 e maandag van de maand 
Tijd:  20.00 uur 
Frequentie: 1x per maand. 
 
Vergadering Commissie Voetbal Technische Zaken (VTZ ): 
Aanwezig: Commissie VTZ 
Datum:  1 e dinsdag van de maand 
Tijd:  21.30 uur 
Frequentie: 1x per maand.  
 
Functioneringsgesprekken/voortgangsgesprek met trai ner(s) 1 e elftal: 
Aanwezig: Voorzitter en bestuurslid technische zaken 
Datum: N.t.b. dinsdag in de maanden november, februari en juni 
Tijd:  Na de training van het 1e 
Frequentie: 3x per jaar. 
 
Functioneringsgesprekken/voortgangsgesprek met trai ner(s) 2/3 e elftal: 
Aanwezig: Voorzitter en bestuurslid technische zaken 
Datum: N.t.b. dinsdag in de maanden december en juni 
Tijd:  Na de training van het 2e/3e  
Frequentie: 2x per jaar. 
 
Technisch overleg trainers en leiders 1 e, 2e  en 3e: 
Aanwezig: Bestuurslid technische zaken en trainers 1 t/m 3 + leiders 3e 
Datum:  N.t.b. dagen in de maanden september, december, februari,  april en juni 
Tijd:  n.t.b.  
Frequentie: 5x per jaar. 
 
Overleg leiders lagere senioren elftallen: 
Aanwezig: Bestuurslid technische zaken lagere senioren, trainer  en de leiders van het 4e t/m 6e 
Datum:  N.t.b. dagen in de maanden september, november, maart en mei 
Tijd:  n.t.b.  
Frequentie: 4x per jaar. 
 
Technisch overleg trainers 1 e, 2e/3e, A1, B1, C1, D1 
Aanwezig: Bestuurslid technische zaken (jeugd en senioren) en betrokken trainers  
Datum:  N.t.b. dagen in de maanden oktober, januari, maart en mei 
Tijd:  n.t.b.  
Frequentie: 4x per jaar. 
 
Overleg jeugdleiders en trainers RKZVC A t/m C 
Aanwezig: Voorzitter en jeugdleiders  
Datum:  1 maal in de 3 maand 
Tijd:  n.t.b.  
Frequentie: 4x per jaar. 
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Overleg jeugdleiders en trainers RKZVC D t/m F 
Aanwezig: Voorzitter en jeugdleiders  
Datum:  1 maal in de 3 maand 
Tijd:  n.t.b.  
Frequentie: 4x per jaar. 
 
 
 
 

 
Overige 1-malige vergaderingen/bijeenkomsten m.b.t.  technische 

zaken/beleid (in chronologische volgorde): 
 

Oktober  
Actie:  Evaluatie met selectiespelers die het 1e seizoen bij RKZVC spelen 
Uitvoering: Bestuurslid TC 1,2,3 + Voorzitter 
 
Actie:  Evaluatie met “jeugdspelers” die voor het eerste jaar bij de selectie (1e t/m 3e) spelen 
Uitvoering Bestuurslid TC 1,2,3 + Voorzitter 
 
April  
 
Actie:  Polsen “oud-RKZVC” spelers die bij andere clubs actief spelen of zij genegen zijn 

terug te keren bij RKZVC 
Uitvoering: Voorzitter 
 
Actie:  Inventarisatie maken van potentiële spelers die bij buurtverenigingen spelen en 

wellicht interessant zijn voor RKZVC 
Uitvoering Bestuurslid TC 1,2,3 
 
Actie: Polsen van potentiële spelers die bij buurtverenigingen spelen en wellicht interessant 

zijn voor RKZVC 
Uitvoering Trainer RKZVC 1 
 
Mei 
 
Actie:  Spelers die stoppen met “selectievoetbal” benaderen en vragen wat hun plannen voor 

komend seizoen zijn  
Uitvoering: Bestuurslid TC 1,2,3 
 
Actie:  Polsen van spelers die reeds gestopt zijn met “selectievoetbal” en wellicht interesse 

hebben om weer te gaan spelen.   
Uitvoering: Bestuurslid TC 1,2,3 
 
Actie:  Gesprek voeren met spelers die zich wil laten overschrijven naar een andere 

vereniging 
Uitvoering: Voorzitter + Bestuurslid TC 1,2,3  
  Of: Jeugdvoorzitter + Bestuurslid TC 1,2,3 
 
Juni  
Actie:  Nieuw aangemelde selectiespelers formeel welkom heten (middels of brief of gesprek) 
Uitvoering: Bestuurslid TC 1,2,3 
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5  Sterkte/zwakte analyse RKZVC (SWOT)  
 
 
Om een juiste richting te kunnen geven aan het beleidsplan is het belangrijk om te weten wat de 
sterke en zwakke punten zijn binnen de vereniging RKZVC en wat de mogelijkheden in de toekomst 
zijn. Naast mogelijkheden zijn er ook bedreigingen. Middels het technisch beleidsplan moeten de 
bedreigingen geëlimineerd worden en moet er gebruik gemaakt worden van de kansen. 
 
Sterkte Zwakte 
- Hechte gemeenschap (wil niet voor elkaar 

onder doen) 
- Goede accommodatie  
- Open bestuur 
- Veel vrijwilligers 
- Korte lijnen qua communicatie 
- Grote zelfredzaamheid  
- Veel reclameborden 
- Internationaal D-pupillen toernooi (met 

teams uit het betaalde voetbal) 
- Beleving/voetbalsfeer rondom 1e is goed 

(vooral volgens spelers die van andere 
verenigingen komen) 

- Goede regeling scheidsrechters bij 
jeugdwedstrijden. E en F pupillen zelf, 
vanaf de D de aangewezen scheidsrechters 
binnen de club 

- Genoeg activiteiten voor de jeugd 
- Over het algemeen zijn de materialen wel 

goed voor elkaar. Van ballen tot 
watertassen.  

 

- Relatief weinig leden om sterke elftallen te 
creëren 

- afhankelijk van vrijwilligers 
- 1 trainingsveld ( te veel gebruikt) 
- Niveau elftallen onder het 1e is matig tot zwak 
- Geen technisch jeugdcoördinator (met 

diploma's) om de trainers 
 te begeleiden 
- Veel jonge/onervaren trainers bij de E/F 
- Hechte gemeenschap (elkaar niet altijd alles 

durven te zeggen, 
 elkaar de hand boven het hoofd houden). 
- Onvoldoende communicatie tussen trainers 

onderling 
- Weinig scheidsrechters voor de senioren 
- Kantine gesloten tijdens jeugdtrainingen 
- Er is geen technisch beleidsplan 
- Er is geen algemeen beleidsplan 
- Leiders en trainers worden moeilijk gevonden 
- Als er dan nieuwe leiders en/of trainers zijn is 

de begeleiding niet goed. 
- Uitdelen van trainingspakken en jassen voor 

de leiders en ook het terug geven na het 
stoppen. Beter beleid moet hier komen! 

- Geen echte winnaarsmentaliteit (altijd net 
niet) 

- Geen professionele supportersclub 
 

 
Kansen Bedreigingen 
- Samenwerking buurtverenigingen 
- Het toenemen van het aantal spelers die 

een uitdaging bij een 
 andere vereniging zoeken 
- Extra trainingsveld of een kunstgrasveld 
- Altijd een stapje hoger blijven voetballen als 

de rest van de kerkdorpen waardoor 
RKZVC interessant blijft voor 
spelers/trainers van andere verenigingen 

- Sponsoren reclameborden werven (2e ring 
reclameborden aan korte en lange  zijde. 

- Hoofdsponsor voor jeugd zoeken 
- Professionele supportersclub opzetten 
- Meedoen aan competitie onder 21 of onder 

23 
- Algemeen beleidsplan opzetten 
- Dames/meisjes voetbal introduceren 
 

- Andere sportverenigingen  
- Veel buitenschoolse activiteiten jeugd 
- meer studerende jongeren ( Leden die 

stoppen om studie) 
- Het toenemen van het aantal spelers die een 

uitdaging bij een 
 andere vereniging zoeken 
- Afname senioren leden --> afname contributie 

--> afname kantine inkomsten 
- Toename buitensporig gedrag in wedstrijden  
- Scheidsrechters tbv de lagere senioren 
- Toename aantal jeugdleden die zaterdags bij 

willen verdienen 
 i.p.v. een wedstrijdje voetballen bij de (lagere) 

junioren 
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6 Doelstellingen voetbaltechnisch beleidsplan RKZVC  
 
 

6.1 Hoofddoelstelling: 
Binnen RKZVC verbetering creëren en waarborgen, dit door middel van een technisch 
beleidsplan.  

 

 
6.2 Subdoelstellingen: 
 
De subdoelstellingen van RKZVC zijn: 
 

a. Prestaties jeugdteams te verbeteren, zodat de prestatieelftallen van de jeugd binnen 5 
jaar in de eerste klasse komen te voetballen. 

b. 1e t/m 3e elftallen moeten prestatiegericht zijn: 
i. 2x per week trainen 
ii. 1e elftal: 3e klasse niveau 
iii. 2e elftal: 3e klasse reserve niveau 
iv. 3e elftal: 4e klasse reserve niveau 

c. 2 elftallen extra creëren bij de senioren 
 
 
ad. a Prestaties jeugdteams te verbeteren, zodat de  prestatieelftallen van de jeugd binnen 5 
jaar in de eerste klasse komen te voetballen. 
 
Om dit te bereiken zal er aan een aantal voorwaarden moeten worden voldaan. 
 

1) Geschikte trainers vinden voor de prestatie elftallen. 
Om de prestatie van de jeugdteams te verbeteren zal er voor elk elftal een geschikte trainer 
voor de groep moeten staan. 
 Een trainer voor de F1 en E1 moet voldoen aan de volgende eisen: 
a. Moet zelf in een prestatie-elftal voetballen of gevoetbald hebben. 
b. Deelnemen aan de door de vereniging georganiseerde trainingsavonden. 

 
Een trainer voor de D1, C1, B1, en A1 moet in bezit zijn van de trainersdiploma T.C. 3 of de 
trainer moet enkele jaren ervaring hebben als voetballer bij een 1e selectie van een vereniging 
die minimaal 4e klasse heeft gevoetbald. Enige jaren ervaring als jeugdtrainer bij een 
selectieelftal van een andere vereniging is ook voldoende. 
 

2) Zorgvuldig selectie beleid (zie hoofdstuk 8) 
 
3) Spelervolgsysteem (zie hoofdstuk 7.2) 

Om de ontwikkeling van een speler goed in beeld te krijgen moet een speler volgsysteem 
nauwkeurig bijgehouden worden en regelmatig geëvalueerd worden om zo eventuele 
zwakheden van een speler in een vroeg stadium er uit te kunnen halen. Ook kan men de 
prestaties van de trainer beter evalueren. 

 
4) Leerplan per leeftijdscategorie (zie bijlage D) 

Om voor trainers en begeleiders een beter beeld te vormen wat een jeugdspeler moet kunnen 
als voetballer moet er een leerplan per leeftijdscategorie geschreven worden. Dit zal dan als 
hulpmiddel dienen. Tevens geeft een leerplan een goede draad in de jeugd opleiding van een 
speler. Ook hier geldt dat men de prestaties van de trainer beter kan evalueren. 

 
5) Begeleiding bij trainers (zie hoofdstuk 9) 

Bij een geschikte trainer horen natuurlijk ook geschikte leiders die de trainer helpen en tevens 
aanspreekpunt voor ouders en jeugdspelers zijn. 

 
6) Begeleiding jeugdtrainers (zie hoofdstuk 9). 
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Om een goede lijn in de jeugdopleiding te krijgen en trainers te helpen moeten de trainers 
goed begeleid worden door de commissie VTZ. Deze commissie zal dan verantwoordelijk zijn 
voor de gehele jeugdopleiding van RKZVC.  

 
 
 
 
Ad. b 1 e t/m 3 e elftallen moeten prestatiegericht zijn 
 
Om de eerste drie elftallen van de vereniging prestatiegericht te houden is voor een groot deel 
afhankelijk van de jeugd die ieder jaar doorstroomt naar de senioren.  
 
Toch zijn er ook een aantal punten die er voor kunnen zorgen dat we drie prestatie-elftallen krijgen en 
houden 
 
 
 

1) Prestatie jeugdspelers verbeteren (zie ad. a). 
 

2) Overgang van de jeugd naar senioren verbeteren 
Denk hierbij aan het oprichten van team onder de 21. Bij dit team kunnen de aan komende 
senioren alvast wennen aan de senioren.  
Spelers die komend seizoen overgaan naar de senioren, alvast met het eerste of tweede mee 
te laten trainen. 
Spelers die deze overstap maken moeten goed begeleid worden in de eerste twee seizoen bij 
de senioren.  

  
3) Vakkundige trainers 

Voor de eerste drie selecties moeten vakkundige trainers voor de groep staan. Denk hierbij 
aan trainers die echt binnen de vereniging passen en minimaal in het bezit zijn van de 
trainersdiploma T.C. 2 of T.C. 3. 

 
4) Trainen bij andere verenigingen 

Om er voor te zorgen dat een studerende jeugdspeler aansluiting bij zijn trainingsgroep houdt, 
moet er voor deze spelers de mogelijkheid geboden worden om bij een andere vereniging van 
gelijk niveau een maal in de week te trainen. 

 
Ad. c Twee seniorenelftallen extra creëren 
 
In de afgelopen jaren zijn we van 8 senioren elftallen terug gegaan naar 6 elftallen. Een 
subdoelstelling is om twee elftallen extra te creëren. Hoe meer leden een vereniging heeft hoe sterker 
de vereniging is. 
 
De volgende punten moeten helpen om deze subdoelstelling te bereiken: 
 
 
 

1) Voorkomen dat jeugdleden stoppen met voetballen wegens werk op zaterdag. 
Een van de huidige regels van de vereniging is dat een jeugdspeler in een jeugdteam moet 
voetballen en niet bij de senioren. Indien een B2 spelers niet naar de A-jeugd wil 
doorstromen (i.v.m. werk op zaterdag) dan deze speler bij hoge uitzondering evt. door laten 
schuiven naar de lagere seniorenelftallen. Doelstelling blijft om jeugdspelers in de jeugd te 
laten spelen en niet in de senioren. 

 
2) Trainer jeugdteam 

Er ligt een groot verschil in het trainen van prestatieve teams en recreatieve teams. 
Dit geldt ook voor de manier van training geven. Daarom is het belangrijk om voor de 
recreatieve voetballers een geschikte trainer te vinden die juist het plezier van de jongens in 
voetbal weet te behouden. 
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       3) A-jeugd spelers laten wennen aan de senioren teams 

Om alle spelers die het komende seizoen over moeten alvast te laten wennen aan de 
senioren, moet het mogelijk zijn de wat mindere voetballer te laten meespelen met een lager 
senioren elftal (na de winterstop). 

 
4) Begeleiding van jeugdspeler 

Voor de leiders en spelers van de lagere elftallen is de taak weggelegd om de jeugdspeler 
goed te begeleiden, zodat de spelers zich snel op zijn plaats voelt binnen de groep. 

 
5) Benaderen gestopte spelers 

Gestopte speler halverwege het seizoen opnieuw benaderen om weer te gaan voetballen. 
Vaak mist een speler na een aantal maanden het spelletje.  
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7 Commissie Voetbal Technische Zaken (VTZ)  
 
 
7.1 Algemeen 
 
De commissie voetbaltechnische zaken (VTZ) is een door het bestuur van RKZVC ingestelde 
commissie en wordt als zodanig vertegenwoordigd binnen het bestuur.  De commissie VTZ is 
ingesteld om het voetbaltechnische deel van de vereniging zo optimaal mogelijk te laten functioneren. 
Dit betekent dat deze commissie beleid ontwikkelt op voetbaltechnisch vlak voor de gehele vereniging, 
dus voor zowel senioren als jeugd. Organisatorisch ziet de structuur van de commissie VTZ er als 
volgt uit: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.1.1 Doelstelling 
 
De commissie heeft het volgende ten doel gesteld: het voetbaltechnisch peil van de diverse elftallen te 
verhogen, door o.a. 

• de aansluiting van de diverse elftallen te verbeteren; 
• een goede coördinatie nastreven tussen de diverse trainers, leiders, spelers, ouders, 

verzorgers en bestuursleden; 
• de continuïteit en uniformiteit  in de werkwijze c.q. de organisatie op met name het 

voetbaltechnisch vlak van de vereniging te handhaven; 
• een verantwoorde en doelmatige inpassing van de jeugd bij de senioren; 
• advisering  aan het Algemeen Bestuur m.b.t. het werven, aanstellen en begeleiden van de 

trainers; 
• uitvoering geven aan het technisch beleidsplan 
• adviseert het bestuur en onderliggende commissies betreffende toekomstvisie en technisch 

beleid. 
 
7.1.2 Samenstelling, verantwoordelijkheden en werkw ijze 
 
Onderstaande opsomming geeft een weergave van de essentiële (technische) taken en 
verantwoordelijkheden van de commissie VTZ binnen de opleiding van voetballer(s). 
 
Voor alle geldt vanzelfsprekend dat men zich actief conformeert aan het geldende voetbalbeleid van 
RKZVC. Van de genoemde kaderleden wordt verwacht dat zij gemotiveerd zijn om, op constructieve 
wijze te communiceren en bereid zijn het beleid uit te voeren en verder te ontwikkelen in termen van 
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kwaliteit, plezier en prestatie. De belangrijkste taken van de commissie VTZ zijn: uitvoeren, bewaken 
en verbeteren van het technisch beleidsplan 
 
Samenstelling: 
 

Voorzitter voetbaltechnische zaken (1) / Coördinato r selectieteams senioren + Onder 21 (2) :  
(1) 
• Zorgt voor structuur en opvolging van het beleid en vertegenwoordigt de commissie  tijdens 

vergaderingen met het algemeen bestuur; 
� Is (mede)verantwoordelijk voor beheren, communiceren, ontwikkelen, controleren en 

evalueren van het opleidingsplan (in nauwe samenwerking commissie VTZ); 
� Is (mede)verantwoordelijk voor behandeling van ingekomen ideeën, vragen en opmerkingen 

ten aanzien van het opleidingsplan 
� Stimuleert en ondersteunt bij de uitvoering van het opleidingsplan; 
� Bewaakt de kwaliteit van de uitvoering van het opleidingsplan, rapporteert hierover aan de 

commissie VTZ en adviseert ten aanzien van door te voeren verbeteringen. 
� Is verantwoordelijk voor advisering over en uitvoering van het voetbaltechnisch 

opleidingsplan; 
(2)  
• Uitdragen van en de zorg over de uitvoering van het technisch opleidingsplan binnen de 

selectiegroep (1e- , 2e-elftal, 3e-elftal en Elftal O21) zoals oorspronkelijk is vastgelegd. Bij 
geconstateerde afwijking spreekt hij/zij de kaderleden hierop aan en bespreekt met hen 
corrigerende maatregelen; 

� Is verantwoordelijk voor de indeling van de prestatieteams 1e t/m 3e elftal en onder 21; 
� Is voorzitter van trainersoverleg(gen); 
� Zorgt dat er verslaglegging plaatsvindt van het jeugdtrainersoverleg; 
� Is (mede)verantwoordelijk voor werving en begeleiding van de teambegeleiding  

 
 
Technisch jeugdcoördinator :  
� Is minimaal in bezit van KNVB-diploma 'Trainer-Coach III/jeugd', heeft aantoonbaar ruime 

ervaring met het trainen van jeugdteams in diverse leeftijdscategorieën en heeft aantoonbare 
ervaring met jeugdprestatievoetbal; 

� Stuurt, begeleidt, stimuleert en corrigeert de jeugdtrainers A t/m F van prestatie- en 
recreatieteams; 

� Vertaalt zijn visie op jeugdvoetbal naar uitvoerbaar technisch beleid; 
� Volgt in ruime mate de trainingen en wedstrijden. 
• Uitdragen van en de zorg over de uitvoering van het technisch opleidingsplan binnen de 

jeugdafdeling zoals oorspronkelijk is vastgelegd. Bij geconstateerde afwijking spreekt hij/zij de 
kaderleden hierop aan en bespreekt met hen corrigerende maatregelen; 

 
   

Coördinator senioren recreatief :  
� Is verantwoordelijk voor alle teams binnen deze categorie; 
• Uitdragen van en zorg over de uitvoering van het technisch beleid binnen de recreatieve 

seniorenafdeling (leiders vanaf het 4e elftal), waar nodig hierop bijsturen. 
� Is (mede)verantwoordelijk voor werving en begeleiding van de teambegeleiding  
� Is voorzitter van de vergadering van de leiders en trainer. 
� Zorgt dat er verslaglegging plaatsvindt van de vergadering; 
� Is verantwoordelijk voor de indeling van de recreatieve senioren teams; 
 
Coördinator A t/m D :  
� Is verantwoordelijk voor alle teams binnen hun leeftijdscategorie; 
� Is (mede)verantwoordelijk voor de indeling van de teams binnen hun leeftijdscategorie; 
� Is (mede)verantwoordelijk voor werving en begeleiding van de teambegeleiding binnen hun 

leeftijdscategorie; 
� Verzorgt de communicatie en pleegt overleg met de trainer(s) en begeleiders binnen hun 

leeftijdscategorie; 
� Is voorzitter van de vergadering van de leiders en trainers. 
� Zorgt dat er verslaglegging plaatsvindt van de vergadering; 



    

TECHNISCH BELEIDSPLAN RKZVC    
JANUARI 2008  Blz. 21  

 
Coördinator E en F pupillen :  

� Is verantwoordelijk voor alle teams binnen hun leeftijdscategorie; 
� Is (mede)verantwoordelijk voor de indeling van de teams binnen hun leeftijdscategorie; 
� Is (mede)verantwoordelijk voor werving en begeleiding van de teambegeleiding binnen hun 

leeftijdscategorie; 
� Zorgen voor ontvangst en verzorging van teams en scheidsrechters bij competitie- en 

vriendschappelijke wedstrijden; 
� Verzorgt de communicatie en pleegt overleg met de trainer(s) en begeleiders binnen hun 

leeftijdscategorie; 
� Is voorzitter van de vergadering van de leiders en trainers. 
� Zorgt dat er verslaglegging plaatsvindt van de vergadering; 

 
 
 Coördinator scouting en spelervolgsysteem :   
• inzicht krijgen in de potentiële kwaliteiten van de voetballer(s), door periodieke vastlegging om 

hiermee de ontwikkeling in de opleiding te kunnen volgen;  
• Stelt zich ten doel om talentvolle jeugdleden de kans te bieden zich sneller en beter te 

ontwikkelen; 
• Verzamelen en verstrekken op basis van eigen waarneming informatie over, naar hun mening, 

talentvolle jeugdspelers; 
• Beoordelen meerdere leeftijdscategorieën; 
• Beschikken over voldoende voetbalinzicht om talentvolle spelers tijdens wedstrijden en 

trainingen te herkennen. 
• Heeft uitvoerig contact met de technisch jeugdcoördinator over de voetbaltechnische zaken 
 
 Algemene leden :  
• ‘Denktank’, personen die met hun achtergrond en kennis een structurele bijdrage kunnen 

leveren in de ontwikkeling, uitvoering en verandering binnen het beleidsplan; 
 
 Adviesleden :  
• In specifieke situaties kunnen derde(n) bij een overleg betrokken worden om zijn specifieke 

kennis te gebruiken t.b.v. veranderingen of ontwikkeling van beleid en de uitvoering. Te 
denken valt aan de trainer van het 1e, 2e en het A1 elftal.  

 
De VTZ vergadert 1x4 weken. De overlegstructuur voor wat betreft de voetbaltechnische zaken zoals 
trainers overleg, indeling elftallen etc. is opgenomen in het technische jaarrooster van RKZVC (zie: 
hoofdstuk 4.3 organisatie/communicatiestructuur). 
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7.2  Spelervolgsysteem 
 
Om tot een goed selectiebeleid te kunnen komen dient men op de hoogte zijn van kwaliteiten, 
zwakten, ontwikkelingen, medische omstandigheden etc van de diverse spelers.  
Om dit enigszins in beeld te krijgen is er bij RKZVC een spelervolgsysteem ontwikkeld.  
 
Van elke speler wordt minimaal 2x per jaar een rapportage ingevuld (rond de winterstop en aan het 
einde van het seizoen).  
De doelstellingen hiervan zijn: 

- Te komen tot een goed selectiebeleid (zie 8.1 en 8.2)  
- Eventuele tekortkomingen/verbeterpunten bij trainers te signaleren 
- De trainers/leiders kunnen aan de hand van de lijst zien wat in het algemeen de zwakke- 

en sterke punten van de spelers zijn. De bedoeling is dat hier dan ook gericht op getraind 
gaat worden. Op deze manier hopen we o.a. te voorkomen dat er spelers in de junioren 
komen die de voetbaltechnisch aspecten zoals afstoppen van de bal, dribbelen, bal hoog 
houden etc. niet onder knie hebben.  

- Aan de hand van de lijsten kan een trainer aan het begin van het seizoen zien met wat 
voor een spelers hij het aankomende jaar mee te maken krijgt. Dit betreft niet alleen de 
voetbalcapaciteiten, maar ook andere zaken zoals bijvoorbeeld medische gegevens 
(blessures/ziektes). 

- Vaak weten we achteraf niet waarom bepaalde spelers gestopt zijn met voetballen. Omdat 
van elke speler een rapportage ingevuld wordt (ook degene die tijdens het seizoen zijn 
gestopt) kunnen we misschien wat meer inzicht krijgen in dit soort zaken en er misschien 
wel eerder op reageren zodat men toch blijft voetballen. 

 
Meetpunt en uitgangspunt is de overgang van een speler die naar een andere leeftijdscategorie 
overgaat. Op dit moment moet hij eigenlijk minimaal een voldoende halen op alle onderdelen. In het 
voetbaltechnisch opleidingsplan staan de normen en eisen per leeftijdscategorie genoemd (zie bijlage 
E). Grote talenten zullen geregeld zeer goed scoren en spelers met minder talent zullen vaker een 
onvoldoende scoren.  
Tevens is er op het formulier een categorie “Opmerkingen” vermeld. Hier kunnen allerlei nuttige tips 
voor bijvoorbeeld een volgende trainer gegeven worden.   
Natuurlijk is er een verschil in beoordeling tussen trainers onderling en hangt veel af van de 
gemiddelde kwaliteit van de spelers. Toch hopen we een goed beeld te kunnen creëren van de 
vooruitgang van de individuele speler gedurende zijn jeugdvoetbaljaren. 
 
 
 
 



    

TECHNISCH BELEIDSPLAN RKZVC    
JANUARI 2008  Blz. 23  

7.3 Activiteiten georganiseerd door VTZ 
 
 
7.3.1 Interne opleiding 
 
Een belangrijke taak van de VTZ is trainers binnen RKZVC goed op te leiden. Dit kan middels 
cursussen maar ook via het organiseren van voorbeeldtrainingen voor alle leeftijdscategorieën. De 
VTZ heeft een aantal datums gepland voor de voorbeeld trainingen. Trainers van de A, B en C 
junioren zullen evenals de D,E en F puppillentrainers voorbeeldtrainingen gaan geven. Na afloop volgt 
een discussie over het verloop van de training. 

 
7.3.2  Cursussen voor trainers 
 
Binnen RKZVC moet iedere trainer de mogelijkheid geboden worden om een cursus bij de KNVB te 
volgen. Deze cursussen moeten gestimuleerd worden om de kwaliteit van de trainers te verbeteren. 
Evt. kosten voor cursussen worden betaald door de vereniging. Hieraan wordt wel de voorwaarde 
verbonden dat de trainer nog minimaal een aantal jaren verbonden blijft aan RKZVC als trainer. De 
tijdsduur is te bepalen door het hoofdbestuur. Bij een eventueel eerder vertrek wordt een 
kostenvergoeding bepaald door het hoofdbestuur. 
 
7.3.3  Informatie avonden voor trainers en leiders 
 
VTZ gaat informatieavonden organiseren voor trainers en leiders. Over de visie van RKZVC. Wat vindt 
RKZVC belangrijk, welke voetbalstijl vindt RKZVC belangrijk. Het moet een avond worden waarin 
leiders en trainers met elkaar kunnen discussieerden over voetbal.  

 
7.3.4. Wedstrijden analyseren 
 
Het is van belang dat trainers wedstrijden kunnen analyseren, fouten in de wedstrijden kunnen zien, 
en op basis daarvan trainingen maken. VTZ gaat samen met trainers van alle leeftijdscategorieën 
wedstrijden bekijken van voornamelijk de A, B en C. Na afloop van de wedstrijd wordt er een discussie 
gehouden over de speelstijl, wat ging er goed en wat ging er fout. Ook word er gediscussieerd over 
het vervolg. Welke training ga je nu volgende week toepassen na wat je zaterdag hebt gezien. 
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8 Selectiebeleid RKZVC 
 
 
8.1  Jeugd 
 
Bij de 1e jaars F-Jeugd wordt er in eerste instantie gekeken naar de leeftijd van de jeugdspeler. Het 
eerste voetbaljaar van deze spelers staat in het teken van wennen aan voetbal, medespelers, 
vereniging en trainers. Daarom is het van belang dat deze spelers het eerste seizoen bij 
leeftijdgenoten in een team voetballen. 
Bij het tweede jaar van de F-jeugd en alle overige teams zal er geselecteerd worden op de 
voetbalcapaciteiten.  
 
8.1.1 Selectie 
 
Selectie zal plaats vinden in het begin van het seizoen doormiddel van gezamenlijke training met 
leeftijdsgenoten en een trainingsweek die in één van de laatste weken van de schoolvakantie gegeven 
wordt. In deze weken wordt per individu bekeken in welk elftal de speler komend seizoen zal komen te 
voetballen. 
 
De elftalindeling zal door de trainers en de jeugdcoördinator samen worden opgesteld. 
 
Voor de elftal indeling moet rekening worden gehouden met het aantal spelers per team. 
Indien een speler ouder wordt zullen blessures eerder voorkomen. 
 
F- jeugd  minimaal 8 spelers per zevental (advies 9 spelers per zevental) 
E-Jeugd  minimaal 8 spelers per zevental (advies 9 spelers per zevental) 
D-jeugd   minimaal 13 spelers per elftal 
C-jeugd   minimaal 13 spelers per elftal (advies 14 spelers per elftal) 
B-jeugd   minimaal 14 spelers per elftal 
A-jeugd   minimaal 15 spelers per elftal 
 
 
Uiterlijk een week voor aanvang van de competitie dienen spelers geïnformeerd te worden in welk 7- 
of 11-tal hij/zij komend seizoen actief zijn. Dit behoort tot het takenpakket van de trainers. 
 
 
8.1.2 Doorschuiven spelers 
 
Vanaf het tweede jaar D-jeugd geldt de stelling dat de teamindeling afhankelijk is van capaciteiten van 
jeugdspelers. Dit betekent dat bij het selectiebeleid de leeftijd van ondergeschikt belang zal zijn. Een 
speler zal op basis van zijn fysiek, techniek en mentaliteit in een team worden ingedeeld.  
 
Voorbeeld: speler A is qua leeftijd een C-junior, maar zal komend seizoen op basis van de drie 
hierboven genoemde kwaliteiten ingedeeld worden bij de B-jeugd. 
 
Een speler kan alleen in een hogere leeftijdscategorie worden ingedeeld en niet in een lagere 
categorie (dispensatie spelers daargelaten). 
 
Indien een speler in een hogere leeftijdscategorie voetbalt moet er nauwlettend worden toegezien dat 
dit niet ten koste gaat van ontwikkeling en karaktereigenschappen die een jongere van deze leeftijd 
hoort te hebben. Dit is de verantwoordelijkheid van de desbetreffende trainer en jeugdcoördinator. 
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8.1.3 Doorschuiven jeugdspelers naar seniorenelftal len 
 
 
Voor het doorschuiven van jeugdspelers naar seniorenelftallen speelt de leeftijd van de jeugdspeler 
een ondergeschikte rol. Toch moet bij het doorschuiven rekening gehouden worden met de volgende 
punten. 
 

� Een jeugdspeler mag alleen bij de senioren spelen indien de speler er fysiek, technisch en 
mentaal aan toe is. Dit wordt bepaald door de commissie VTZ. 

� Een jeugdspeler mag alleen bij de senioren voetballen, indien dit in belang is voor de 
ontwikkeling van de speler. Niet om een plaats in een elftal op te vullen. 

� De speler moet er welwillend tegenoverstaan. 
� Indien een speler op zowel zaterdag als zondag actief is, moet de speeltijd van de speler 

nauwlettend in de gaten worden gehouden om overbelasting en blessures te voorkomen. 
 
Een jeugdspeler mag niet aan het begin van een seizoen definitief in een seniorenselectieelftal 
worden ingedeeld. Bij de niet prestatieve jeugdelftallen kan een uitzondering gemaakt worden (zie 
subdoelstelling blz. 17)  
 
 
8.2  Senioren prestatief  
 
 
8.2.1 Selectiebeleid senioren 

 
Van alle seniorenteams moeten de eerste drie elftallen als selectie-elftallen worden gezien. 
De samenstelling van de elftallen zal worden bepaald door de trainers in overleg met de coördinator.  
Op zondagen zal de eerste selectie bestaan uit drie wisselspelers en een reserve keeper. Overige 
spelers van de eerste selectie worden toegevoegd aan de tweede selectie.  
 
De samenstelling van de trainingsgroep wordt bepaald door de trainers van de 1e en 2e selectie en de 
commissie VTZ. Als richtlijn houden we bij de 1e selectie een trainingsgroep aan van 16 tot 18 spelers 
(inclusief 2 keepers). 
 

 
8.2.2 Wisselbeleid 1 e t/m 3 e elftal   
 
 

- 1e elftal: 
o beste spelers (i.c.m. trainingsopkomst) spelen in de basis. Geheel ter beoordeling van 

de trainers van het 1e. 
 
o Het eerste elftal gaat met minimaal 2 fitte wissels op pad. De 3e wissel kan een halve 

wedstrijd in het 2e gespeeld hebben als dit gewenst is bij het 2e. 
 

- 2e elftal: 
o Spelers afkomstig van het 1e die in het eerste de voorgaande weken in de wissel 

hebben gestaan, staan bij het 2e in de basis (mits blessure, derde wissel eerste elftal, 
etc.).  

 
o Spelers die trainen met de trainingsgroep van het eerste en wedstrijden in het 2e 

spelen hebben voorrang op spelers die gewoon bij het 2e trainen, maar kunnen wel 
gewoon gerouleerd/gewisseld worden. Bij twijfel over de kwaliteit speelt de speler die 
traint met het 1e.  

 
 
o Overige spelers worden opgesteld op basis van : trainingsarbeid/bezoek en kwaliteit. 

Dit ter beoordeling van de trainer van het 2e. 
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o Spelers die regelmatig in de wissel staan worden geruild met het derde zodat deze 
aan spelen toekomen. Als er spelers naar het derde moeten dan zijn dit in principe 
niet de jongere spelers. Deze blijven in het 2e, tenzij ze bv niet getraind hebben of om 
hun instelling. 

 
o Bij een tekort aan spelers kunnen er spelers van het derde gehaald worden waarbij de 

voorkeur aan jongere spelers wordt gegeven. 
 

 
- 3e elftal: 

o I.v.m. kwaliteitsverschil dient door de leiders gekozen te worden uit een combinatie 
van trainen en kwaliteiten. Getracht dient te worden om spelers die niet trainen in de 
wissel te zetten.  

o Bij tekort aan spelers wordt er overlegd met het 4e elftal (en/of TC lid van de senioren) 
of er nog mogelijkheden zijn om spelers door te schuiven. Indien er een lager elftal in 
het weekeinde vrij is dan zal eerst in dit elftal gekeken worden of er spelers zijn die 
geschikt zijn om mee te spelen.   

 
Het tweede elftal moet worden gezien als opleidingselftal voor jeugdspelers. Een intensieve 
begeleiding is hier vereist van zowel trainers/begeleiders als van de oudere ervaren spelers. 
 
 
8.3 Senioren recreatief   
 
In de lagere elftallen worden spelers ingedeeld die niet geselecteerd zijn voor de eerste 3 elftallen , 
en die om een bepaalde reden niet willen/kunnen spelen in het 1e, 2e of 3e. 
 
De lagere elftallen zijn recreatief gericht. Het beleid is om sportieve prestaties te behalen binnen een 
motiverende omgeving of wel winnen is mooi , maar het plezier in het spelletje is ook zeer belangrijk . 
 
De indeling van de verschillende teams wordt samengesteld door de trainer, leiders en met de 
coördinator van deze categorie. 
 
Bij de indeling van de teams wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen van de spelers. 
Jeugdige spelers worden bij elkaar in een team ingedeeld en deze jeugdige spelers moeten goed 
begeleid worden om eventueel in de toekomst toch door te kunnen stromen naar de selectie. 
 
Getracht wordt om het vierde elftal dusdanig samen te stellen dat dit team een goede aansluiting heeft 
op het derde, zowel kwaliteit als leeftijd. 
 
De lagere elftallen trainen een keer in de week . 
 
De leider van ieder elftal maakt de opstelling en houdt rekening met de trainingsopkomst. Alle 
wisselspelers komen iedere wedstrijd wel aan het spelen .
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9 Trainer bij RKZVC  
 
De trainers bij RKZVC moeten trainen in het belang van RKZVC en hebben de volgende taken en 
verantwoordelijkheden: 
 
 
9.1 Selectietrainers 1 e, 2e en 3e elftal: 
 

� Hieronder worden verstaan de trainers van de 1e en 2e selectie; 
� De trainer van het 1e is minimaal in bezit van het KNVB-diploma 'Trainer Coach II - Senioren'; 

De trainer van het 2e/3e is minimaal in bezit van het KNVB-diploma 'Trainer Coach III - 
Senioren' of bezit ruime ervaring en stelt zich ten doel dit diploma binnen één seizoen te 
behalen; 

� Helpen, aan de hand van het voetbaltechnische opleidingsplan, de selectiespelers om zich 
maximaal te ontwikkelen; 

� Geven hun trainingen vorm op basis van kwaliteit, plezier en prestatie; 
� Stellen zich ten doel de spelers optimaal te ondersteunen, als team maar ook zeker op 

individueel niveau; 
 
 

9.2  Selectietrainers junioren + D1-pupillen 
 
� Hieronder worden verstaan de trainers van A1, B1, C1 en D1 die binnen hun leeftijdscategorie 

het eerste team zelf trainen, maar tevens (mede)verantwoordelijk zijn voor de training van de 
overige teams in de leeftijdscategorie; 

� Een trainer voor de D1, C1, B1, en A1 moet in bezit zijn van de trainersdiploma T.C. 3 of de 
trainer moet enkele jaren ervaring hebben als voetballer bij een 1e selectie van een vereniging 
die minimaal 4e klasse heeft gevoetbald. Enige jaren ervaring als jeugdtrainer bij een selectie-
elftal van een andere vereniging is ook voldoende. 

� Helpen, aan de hand van het voetbaltechnische opleidingsplan, de selectiespelers om zich 
maximaal te ontwikkelen; 

� Geven hun trainingen vorm op basis van kwaliteit, plezier en prestatie; 
� Stellen zich ten doel de spelers optimaal te ondersteunen, als team maar ook zeker op 

individueel niveau; 
� Staan andere trainers binnen hun leeftijdscategorie bij met raad en daad. 

 
 
9.3 Selectietrainers pupillen 
 

� Hieronder worden verstaan de trainers van E1 en F1 die binnen hun leeftijdscategorie het 
eerste team zelf trainen, maar tevens (mede)verantwoordelijk zijn voor de training van de 
overige teams in de leeftijdscategorie; 

� Een trainer voor de F1 en E1 moet voldoen aan de volgende eisen: 
A Moet zelf in een prestatie-elftal voetballen of gevoetbald hebben. 
B Deelnemen aan de door de vereniging georganiseerde trainingsavonden. 

� Is minimaal in bezit van het KNVB-diploma 'Pupillen Trainer' (of de voor hen geldende module 
D, E of F daarvan) of bezitten ruime ervaring én stellen zich ten doel dit diploma binnen één 
seizoen te behalen; 

� Helpen, aan de hand van het voetbaltechnische opleidingsplan, de spelers om zich maximaal 
te ontwikkelen; 

� Geven hun trainingen vorm op basis van kwaliteit, plezier en prestatie; 
� Stellen zich ten doel de spelers optimaal te ondersteunen, als team maar ook zeker op 

individueel niveau; 
� Staan andere trainers binnen hun leeftijdscategorie bij met raad en daad. 
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9.4 Recreatietrainers senioren / junioren / pupille n 
� Helpen, aan de hand van het voetbaltechnische opleidingsplan, de recreatiespelers om zich 

maximaal te ontwikkelen; 
� Geven hun trainingen vorm op basis van kwaliteit, plezier en prestatie; 
� Stellen zich ten doel de spelers optimaal te ondersteunen, als team maar ook zeker op 

individueel niveau; 
� Staan andere trainers binnen hun leeftijdscategorie bij met raad en daad; 
� Staan open voor interne opleiding van RKZVC ten behoeve van verantwoorde 

juniorentraining. 
 
 
9.5 Keepertrainer senioren /  junioren / pupillen 

 
� Beschikt over ruime theoriekennis en voldoende keeperservaring; 
� Helpt, aan de hand van het voetbaltechnische opleidingsplan, de keepers van senioren, A-, B- 

en C-junioren zich verder te ontwikkelen; 
� Draagt op verantwoorde wijze zijn kennis en ervaring over op de jeugdkeepers. 
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10 Leider bij RKZVC  
 
 
10.1  Taken leiders 
 
Bij RKZVC zijn een groot aantal leiders aanwezig die zorg moeten dragen voor een goede begeleiding 
van de teams. 
 
De leider bij RKZVC is een leider die meerdere functies uit moet voeren. E.e.a. kan onderling per team 
geregeld worden. Taken/functies van de leider bij RKZVC zijn o.a.: 
 
- De leider als begeleider        
- De leider als organisator 
- De leider als medisch begeleider        
- De leider als coach        
- De leider als grensrechter 
- De  leider als scheidsrechter (alleen bij de jeugd)      
 
In bijlage A en B wordt een uitgebreide beschrijving gegeven van de functies, taken, 
verantwoordelijkheden etc. voor de seniorenleider resp. de jeugdleider. 
 
 
10.2  Indeling begeleiding (leiders en trainers) pe r team 
 
De begeleiding bij de teams van RKZVC dient minimaal de volgende samenstelling te bevatten: 
 
RKZVC 1  Trainer 
   (evt. assistent trainer) 
   Teammanager 
   Grensrechter 

  Verzorger/therapeut/hersteltrainer 
RKZVC 2 en 3  Trainer 2e en 3e 
   Leider 

  Grensrechter/leider 
RKZVC 4 en lager  Trainer lager elftallen 

Leider 
   Grensrechter/leider 
RKZVC A t/m C  Trainer 
   Leider 
   Grensrechter/leider 
RKZVC D  Trainer 
   Grensrechter/leider 
RKZVC E en F  Trainer 
   Leider 
 
10.3 Opleidingseisen leiders 
 
Algemeen: 
Er worden geen eisen gesteld aan de opleiding die een leider bij RKZVC dient te bevatten. Wel is het 
wenselijk indien een leider in het bezit is van een door de KNVB gegeven cursus (bv JVSL, JVT, TCIII 
etc.). De leiders dienen lid te zijn van RKZVC en ook aangemeld te worden bij de KNVB. 
 
Prestatieteams:  
Bij de prestatieteams wordt er getracht om minimaal 1 voetbaltechnische leider aan te stellen die aan 
de volgende voorwaarden voldoet: 

- op een zo hoog mogelijk niveau hebben gespeeld (1e elftal RKZVC, 4e klasse) 
- op een juiste manier met (jeugd-)spelers om weten te gaan 
- de trainer kan ondersteunen op voetbaltechnisch gebied 
- Eventuele taken van de trainer over kan nemen (training, wedstrijdbespreking, 

wedstrijdbegeleiding etc.) 
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Aan de 2e leider worden de volgende voorwaarden gesteld: 
- Moet geschikt zijn om als grensrechter te fungeren 
- Is meer de organiserende leider (tenue’s ophalen, activiteiten organiseren, formulieren 

invullen etc.)  
- Bij de jeugdteams: Kan goed omgaan met de jeugd en heeft ook vooral oog voor de wat 

minder getalenteerde spelers 
 
Recreatie teams: 
Bij de beide leiders moet een goede verhouding tussen recreatief en prestatiegericht begeleiden 
aanwezig zijn.  
Aan de leiders worden niet direct opleidingseisen gestel maar dienen wel op een juiste manier met 
seniorenspelers en/of jeugdspelers weten om te gaan. Leiders in het bezit van een diploma hebben de 
voorkeur. 
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11 Medische begeleiding RKZVC 
 
 
 
11.1   Inleiding 
 
In dit hoofdstuk wordt de medische begeleiding behandeld zoals deze binnen RKZVC eruit zou 
moeten zien. Aan de orde komt: blessurepreventie, blessurebehandeling, de revalidatie en de 
doorverwijzing naar derden. 
 
 
11.2 Sportverzorging 
 
Het voorkomen van blessures is natuurlijk zeer belangrijk. Denk hierbij aan hygiëne in de kleedkamers 
en van de spelers zelf, een goede uitrusting (kleding, schoeisel, scheenbeschermers, tapen / 
bandages, etc.) optimaal onderhoud en gebruik van de velden en een juiste training. De training moet 
een goede verhouding tussen belastbaarheid en belasting bevatten met uiteraard voldoende aandacht 
voor de “warming-up” en “cooling-down”. 
 
11.3  Verzorger 
 
Voor de medische begeleiding dient er bij RKZVC indien mogelijk twee avonden per week een 
verzorger aanwezig te zijn. In eerste instantie is de verzorger verantwoordelijk voor de eerste twee 
selectie-elftallen en dient dan ook aanwezig te zijn op de trainingsavonden en bij de wedstrijden.  
De verzorger draagt zorg voor het herstel van een speler. Denk hierbij aan aangepaste 
hersteltrainingen. 
 
Spelers van de overige seniorenelftallen kunnen de verzorger om advies of behandeling vragen. Voor 
jeugdspelers geldt dat de trainer of leider van een elftal contact met de verzorger opneemt voor 
eventuele behandeling. 
 
Tevens heeft de verzorger de mogelijkheid om een speler door te sturen naar een derde. Gaat een 
speler uit zich zelf naar een derde dan dient hij de verzorger hiervan op de hoogte te brengen en 
contact te houden over het eventuele herstel. 
 
Tevens is de verzorger verantwoordelijk voor het bestellen en bij vullen van de verschillende 
verzorgingstassen. 
 
 
11.4 Revalidatie 
 
Vaak lopen geblesseerde spelers na een herstelperiode weer tegen dezelfde of een andere blessure 
op. Oorzaak is meestal onvoldoende herstel van de eerste blessure. Preventie van voetbalblessures is 
dus ook voldoende herstel van de vorige blessure. Goede begeleiding in de herstelperiode is zeer 
belangrijk. De verzorger draagt zorg voor een aangepaste herstel-(veld)training en geeft zijn 
instemming, voordat de speler weer de groepstraining kan hervatten of een wedstrijd kan spelen. 
 
 
11.5 De leider als verzorger 
 
In de bijlagen “Jeugdleider  bij voetbal vereniging RKZVC”  en “Seniorenleider  bij voetbal vereniging 
RKZVC” wordt er een hoofdstuk gewijd aan het behandelen van blessures.   
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12 Beleid scheidsrechters RKZVC 
 
12.1 Begeleiding scheidsrechters (wedstrijdcoördina tor). 
 
Bij elk wedstrijd (prestatief of recreatief) die er bij RKZVC gespeeld wordt is de wedstrijdcoördinator de 
begeleider van de aangestelde scheidsrechter. Dit geldt voor zowel clubscheidsrechters, KSUL 
scheidsrechters, door de KNVB aangestelde scheidsrechter etc.).  
De functie/taken/verantwoordelijkheden van de wedstrijdcoördinator voor zowel zaterdag als de 
zondag zijn als volgt: 
 
Rol wedstrijdcoördinator:  
 
Ontvangst van de (aangewezen) scheidsrechter en leiders. 
 
Ongeregeldheden te rapporteren aan de KNVB.  
 
Bij een zeer ernstige situatie mag de wedstrijdcoördinator de scheidsrechter adviseren de wedstrijd te 
staken, als scheidsrechter en wedstrijdcoördinator de overtuiging hebben, dat er van een normale 
voortzetting geen sprake meer kan zijn. 
Opmerking: Het KNVB - beleid is erop gericht, dat het staken van een wedstrijd zoveel mogelijk 
voorkomen wordt. 
 
Bij ernstig onsportief gedrag nog tijdens de wedstrijd maatregelen te treffen, om dit gedrag, in overleg 
met trainer en elftalleider, te stoppen. 
 
De wedstrijdcoördinator probeert helder te krijgen onder welke omstandigheden de gele en/of rode 
kaarten zijn verkregen. Hij raadpleegt daarbij de spelers/leiders en mogelijk aanwezige bestuursleden. 
 
De wedstrijdcoördinator rapporteert de gele en rode kaarten aan de bestuursvertegenwoordiger van 
betrokken afdeling op de wedstrijddag of uiterlijk de volgende dag. 
 
De wedstrijdcoördinator rapporteert de bestuursvertegenwoordiger van de betrokken afdeling andere 
onsportieve handelingen die zich op of om het veld hebben afgespeeld en welke niet met kaarten 
werden bestraft, maar waarvan op andere wijze kennis werd gekregen. 
 
De wedstrijdcoördinator houdt van elk uitzonderlijk onsportief gedrag een summiere schriftelijke 
rapportage bij zodat eventueel later hierop kan worden teruggevallen. 
 
Tijdens de wedstrijd direct actie ondernemen tegen een toeschouwer, die zich ernstig misdraagt.  
Dit kan zijn op verzoek van de scheidsrechter, maar ook uit eigen waarneming. Indien er meerdere 
bestuursleden of leiders aanwezig zijn, treedt deze eerst in overleg. 
 
Bij ongeregeldheden ervoor zorgen, dat de scheidsrechter en spelers ongeschonden de kleedkamers 
kunnen bereiken.  
 
Bij ongeregeldheden is het bestuur verplicht, zowel gevraagd als ongevraagd, zorg te dragen voor een 
veilige aftocht van scheidsrechter, assistent-scheidsrechter, spelers, verzorgers, 
 
De kaarten worden op de vastgestelde wijze op het wedstrijdformulier vermeld. Het verzoek om een 
gele en/of rode kaart ongedaan te maken, dient gemeld te worden aan de bestuursvertegenwoordiger 
van die betrokken afdeling 
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12.2  Aanstelling scheidsrechters 
 
12.2.1 Senioren prestatief 
 
Bij de prestatieve teams van RKZVC wordt bij elke beker- of competitie wedstrijd door de KNVB een 
scheidsrechter aangesteld.  
Bij oefenwedstrijden wordt er door de wedstrijdcoördinator i.o.m. de wedstrijdsecretaris een 
scheidsrechter aangesteld. 
 
 
12.2.2. Senioren recreatief 
 
 
Bij de competitie of bekerwedstrijden van de recreatieve teams wordt er door het bestuur van RKZVC 
in samenwerking met de Kring Scheidrechters Uitwisseling Lichtenvoorde e.o. (KSUL) een 
scheidsrechter aangesteld. Bij oefenwedstrijden wordt er door de wedstrijdcoördinator i.o.m. de 
wedstrijdsecretaris een scheidsrechter aangesteld. 
 
Wat is de KSUL: 
Binnen de gemeente Lichtenvoorde bestaat er sinds de jaren negentig een samenwerkingsverband 
tussen de verenigingen RKZVC, Longa ’30, Erix, KSH en KSV op het gebied van aanstellen 
scheidsrechters voor de lagere seniorenelftallen. Dit betreft elftallen waar normaliter door de KNVB 
géén scheidsrechter wordt aangewezen.  De formule is als volgt. De genoemde verenigingen hebben 
een aantal clubscheidsrechters beschikbaar die bereid zijn om een wedstrijd te fluiten bij één van de 
ander deelnemende verenigingen. Het aantal beschikbaar te stellen scheidsrechters in een weekend 
wordt bepaald door het aantal te spelen thuiswedstrijden van deze vereniging in dat weekend. 
 
Voorbeeld: RKZVC heeft in een bepaald weekend twee thuiswedstrijden waar de KNVB géén 
scheidsrechter voor heeft aangesteld. RKZVC krijgt in dat weekend twee scheidsrechters van een 
deelnemende vereniging(en) toegewezen, maar moet in ruil daarvoor twee scheidsrechters 
beschikbaar stellen aan die andere verenigingen.  
 
Enkele vereniging heeft 1 coördinator, die als aanspreekpunt geldt. De (centrale) indeling wordt 
verzorgd door de voorzitter van de KSUL. Een keer per twee weken ontvangt de 
verenigingscoördinator een schema met het programma en aanstelling voor deze weken en sluit dit 
kort met haar eigen club-/verenigingscheidsrechter. 
 
12.2.3 Junioren en D-pupillen 
 
Bij de jeugdteams die 1e klasse of hoger spelen worden de scheidsrechters aangesteld door de 
KNVB. Bij de teams die lager spelen worden doorgaans geen scheidsrechters aangesteld door de 
KNVB. Dit wordt geregeld door wedstrijdcoördinator. 
Aan het begin van het seizoen en tijdens de wintersop wordt er een indeling voor het komende half 
jaar gemaakt.  
Hiervoor worden telkens scheidsrechters benaderd  waarbij gediplomeerde scheidsrechters de 
voorkeur hebben. Deze scheidsrechters dienen in een officieel tenue de wedstrijden te fluiten. 
 
12.2.4 E- en F pupillen 
 
De wedstrijden worden geleid door 1 van de beide leiders die bij het desbetreffende team zijn 
aangesteld. Belangrijk is dat men weet wat de regels zijn en dat men het spel in de hand kan houden. 
Beknopte omschrijving van “de leider als grensrechter” zie bijlage B, hoofdstuk 8. 
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13 Activiteiten recreatief RKZVC 
 
 
13.1 Inleiding 
 
Een vereniging als RKZVC heeft natuurlijk te maken met verschillende jeugd en senioren elftallen. 
Naast de verschillende competities waarin deze teams voetballen heeft RKZVC ook een activiteiten 
programma opgesteld. Deze wordt ieder jaar weer opnieuw opgesteld en elk jaar hoopt de organisatie 
op een goede deelname. De organisatie van dit alles ligt in handen van de activiteiten commissie 

 
13.2  Activiteiten Jeugd 

 
Voor de Jeugd van RKZVC worden verschillende activiteiten aangeboden. Deze activiteiten zijn met 
name gericht aan de F en E jeugd. De D-C-B-A junioren hebben naast de oefenwedstrijden weinig 
activiteiten in de winterstop. De activiteitencommissie richt zich met namen op de jongere jeugd van 
RKZVC. Voor deze jeugd worden verschillende dingen georganiseerd zoals: 

• Introductie dag (F-jeugd) 
• Diverse oefenwedstrijden 
• Norbert Kuijpers toernooi 
• Verenigingsdag 
• Flessenactie 
• Diverse activiteiten tijdens de winterstop zoals: zwemmen, binnenpret etc. (zie ook bijlage E).  

 
 
13.3 Activiteiten Senioren 

 
Voor de senioren worden o.a. de volgende activiteiten georganiseerd: 
 

- Verenigingsdag 
- Snertloop 
- Zaalvoetbal tijdens winterstop 
- Biljarten van het 1e elftal tegen de supporters 
- Kaartavonden 

 

 
 


